
Pregătesc recolta 
anului viitor

Totul este gata Aplică

Proletari din toate țările, uniți-văî

La gospodăriaa- 
gricolă colec
tivă „Drum 

nou”, din comuna 
Plopu, raionul Fău- 
rei, pregătirile în 
vederea începerii 
campaniei de toam
nă sînt pe sfîrșite. 
Pînă în prezent 
s-au stabilit defini
tiv solele în care 
se va însămînța 
grîul. De asemenea, 
toate suprafețele e- 
liberate de culturi
le de vară au fost 
arate la 30 cm a- 
dîncime. S-au arat 
672 ha din care 150 
se vor însămînța

cu grîu de toamnă 
din soiurile cele 
mai productive. 
Toată sămînța de 
grîu, orz și secară 
a fost condiționată 
și s-au trimis probe 
la laborator. Pe 
suprafețele destina
te însămînțării gri
ului s-a transportat 
pînă în prezent o 
cantitate de 500 de 
tone de gunoi și a- 
ceastă lucrare con
tinuă.

Tot în cadrul 
măsurilor privind 
pregătirea campa
niei de toamnă a 
intrat și verifica

rea tehnică a se
mănătorilor- și u- 
neltelor agricole, 
împreună cu meca
nizatorii de la 
S.M.T. Ianca s-au 
efectuat toate re
parațiile care au 
fost, necesare.

Organizația de 
bază U.T.M. din 
colectivă a reco
mandat dintre cei 
mai buni tineri co
lectiviști, mînuitori 
d_e agregate, care 
vor lucra în tot 
timpul campaniei 
numai pe semănă
tori.

O. TUDOREL

Tinerii la selecționatul

îngrășăminte

Pentru toamna aceasta, co
lectiviștii din gospodăria 
colectivă „11 Iunie" din 

comuna Aghireș, raionul Huedin, 
regiunea Cluj, au planificat să 
însămînjeze cu grîu 210 ha. Din 
experiența lor îndelungată, co
lectiviștii din Aghireș s-au con
vins că pentru a objine o re
coltă bogată, trebuie să pregă
tești ogoarele din timp și așa 
cum scrie la carte, lată de ce 
anul acesta, imediat după recol
tarea păioaselor, colectiviștii au 
cărat gunoi de grajd, cite 40 tone 
la ha pe care l-au băgat sub braz
dă. în momentul de față, cele 210 
hectare care vor fi însămînfate cu
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semințelor
Organizația U.T.M. s-a gîn- 

dit, de asemenea, ca, peste 
puțină vreme, să recomande 
consiliului de conducere al 
gospodăriei colective cîțiva 
dintre tinerii cei mai pricepuți 
care să lucreze pe semănători 
și care să răspundă de cali
tatea lucrărilor.

grîu sînt arate, îngrășate, boronite.
Paralel cu lucrările de pregă

tire a ogoarelor, colectiviștii au 
pregătit totodată și sămînja nece
sară. Pînă în momentul de lafă 
au fost selecjionate și tratate cu 
insecticide aproximativ 25.000 kg 
grîu pentru sămînjă.

Colectiviștii tineri și vîrstnici 
din Aghireș au muncit cu multă 
rîvnă, pregătind din timp ogoa
rele și sămîn(a viitoarei recolte.

G. PETRE C DIACONU
culesul 

sînt numai cîteva 
lucrări la 
tineri și

care co- 
vîrstnici

2ilele acestea, pe tarlale
le întinse ale gospodă
riei agricole colective 

din comuna Baba Ana, raio
nul Mizil, se desfășoară o 
activitate deosebit de vie, deo
sebit de bogată. Sînt multe 
lucrările care trebuie făcute 
la '■imp și în condițiile cele 
mai bune: recoltatul sfeclei 
de zahăr, insilozarea ultimelor 
cantități de furaje, 
roșiilor — 
din aceste 
lectiviștii 
iau parte.

Arăturile adinei de 
tarlalele pe care se vor face 
însămînțările în această cam
panie sînt terminate de mult. 
De curînd în gospodărie a 
început selecționatul semințe
lor, o lucrare la care tinerii 
pot să-și aducă o contribuție 
importantă. Tocmai de aceea, 
organizația de bază U.T.M. 
din gospodăria agricolă co
lectivă s-a și gindit să-i re
comande consiliului de condu
cere al gospodăriei pe cei mai 
buni tineri care să ia parte 
la selecționatul semințelor de 
grîu și de orz pentru cele 400 
de hectare care se vor cultiva 
în toamna aceasta cu aseme
nea culturi.

vară pe

Atenție, măiestrie, pricepere. 
Tînăra Izvoreanu Leontina 
este una din muncitoarele 
fruntașe de la Fabrica de 
confecții „Mureșul" din Tg. 

Mureș.

Foto : N. STELORIAN

^ntrînd în secțiile 
Fabricii de zahăr 
„Popa Șapcă" din 
Giurgiu te gîn- 
dești fără să vrei 
la sala mașinilor 

unui uriaș vas transoceanic. 
Drumul zahărului, de la ram
pele de descărcare a sfeclei și 
pînă la mașina care îl cîntă- 
rește. și-l împachetează ~ în 
saci, trece printr-un adevărat 
labirint de țevi și conducte, 
de cazane și agregate, care 
trebuie bine cunoscute și bine 
mînuite, pentru ca la capă
tul fluxului tehnologic, la fie
care 24 de ore aproape zece 
vagoane de zahăr cristalin să 
ia drumul magazinelor.

- întreaga noastră produc
ție este legată de sfecla de 
zahăr — ne spunea, conducîn- 
du-ne prin fabrică, tînărul 
muncitor Ruse Marin, secre
tarul comitetului U.T.M. Fap
tul că sfecla posedă cea mai 
mare concentrație de zahăr 
numai o scurtă perioadă de 
timp după ce a fost recoltată, 
face ca însăși munca noastră 
să capete un aspect specific.

Așa fiind situația, munca 
în fabricile de zahăr se des
fășoară numai o parte a anu
lui. Fabrica „Popa Șapcă", de 
pildă, posedă un colectiv per
manent de muncitori (dintre 
care 90 sînt tineri), dar în

Succese ale minerilor
De cîteva zile, minerii de la 

exploatările Bratca. Voivozi și 
Derna Tătăruș, din regiunea 
Crișana extrag cărbune în 
contul celei de-a doua decade 
a lunii octombrie. împreună 
cu muncitorii celorlalte ex
ploatări ale trustului minier 
„Ardealul", minerii din aceste 
unități au dat pînă acum peste 
plan aproape 49.000 tone de 
cărbune brun și lignit, 400 tone ■ 
de bitum natural și 10.800 tone 
de nisip bituminos care se fo-

losește la modernizarea dru
murilor. Odată cu creșterea 
producției a fost îmbunătățită 
simțitor și calitatea cărbune
lui. Cărbunele brun livrat anul 
acesta a avut un procent de 
cenușă mai mic cu 2,1 la 
sută față de cel admis- Va
loarea economiilor suplimen
tare realizate de mineri de la 
începutul anului și pînă în 
prezent însumează aproape 
600.000 lei.

(Agerpres)

Ain
Construcții noi 

regiunea Brașov
In ultimii 8 ani 

in comuna Hălchiu, 
raionul Sf. Gheor
ghe, s-au construit 
mai multe case de- 
cit în 50 de ani din 
vremea regimului 
burghezo-moșieresc. 
Intr-o altă localita
te din regiunea 
Brașov, la Hărman, 
tabla indicatoare de 
la intrare a trebuit 
să fie mutată cu

un kilometru și ju
mătate, din cauza 
extinderii localității 
prin noile case ri
dicate pe ambele 
margini ale șoselei.

Multe comune și 
sate din regiunea 
Brașov sînt astăzi 
de nerecunoscut. 
In ultimii ani au 
fost construite peste 
4.000 de case.

Oamenii își pe-

trec timpul liber cu 
folos. Căminele cul
turale sînt înzestra
te cu aparate de 
proiecție, aparate 
de radio, biblioteci, 
iar 
au 
Au 
112 
secții de speciali
tate.

multe din ele 
și televizoare, 

fost construite 
dispensare cu

(Agerpres)

Delegația C. C. al P. M. R. la cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncii din Coreea 

a părăsit capitala
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Phenian, delegația Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de to
varășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C. C. al P.M.R., care va 
participa la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Petru Furdui, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hune
doara al P.M.R. și Emil Stan- 
ciu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Phenian.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, de mem
bri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid.

Au fost de față I. K. Jega-

lin, ambasadorul Uniunii So- , 
vietice la București, și Li Dea j 
Hon, însărcinatul cu afaceri | 
ad-interim al R.P.D. Coreene 
la București, precum și mem
bri ai ambasadei coreene.

★
După-amiază, la sosirea în 

Moscova delegația a fost sa
lutată pe aerodromul Șereme- 
tievo de N. M. Șvernik, mem
bru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., A. Bașkakov, șeful 
secției Industrie și Transpor
turi din C.C. al P.C.U.S., acti
viști ai C-C. al P.C.U.S.

în întîmpinarea delegației 
se aflau, de asemenea, repre
zentanți ai Ambasadei R.P.D. 
Coreene și membri ai Amba
sadei R. P. Romîne Ia Mos
cova.

Seara delegația și-a conti
nuat călătoria cu avionul spre 
Phenian.

(Agerpres)

„campanii" ea angajează ca 
sezonieri numeroși alți mun
citori. De aici caracterul spe
cific al muncii despre care 
vorbea secretarul U.T.M. 
Muncitorii de bază ai fabricii 
nu pot fi folosiți tot timpul 
anului la îndeplinirea uneia

unul 
trecut

Marin Ruse a fost 
dintre primii care au 
la însușirea celei de a doua 

_ meserii. Acum, în campania 
' de fabricație a zahărului, el 

lucrează ca fierbător la secția 
de rafinare, dar în perioada 
de remont îndeplinește func-

Cum contribuie tinerii de la Fabrica de zahăr 
„Popa Șapcă" din Giurgiu ia îndeplinirea 

planului la toți indicii

și aceleiași sarcini, iar sezo
nierii trebuie să posede cu
noștințele necesare pentru a-și 
putea îndeplini funcțiile.

Conducerea Fabricii „Popa 
Șapcă" a hotărît ca muncito
rii care lucrează tot timpul 
anului în fabrică să fie aju
tați să-și însușească și o a 
doua meserie, dintre meseriile' 
cele mai necesare fabricii în 
perioada cînd producția pro
priu zisă încetează. Chemarea 
a găsit un larg ecou și în 
rîndurile membrilor organiza
ției U.T.M. Alături de comu
niști, utemiștii au fost primii 
care s-au angajat să treacă 
la însușirea meseriilor de lă
cătuș, montor, mecanic, 
strungar etc.

ția de ajustor. Vrabie Marin, 
Frîncu Ionel, Badea Virgil și 
alți tineri au reușit deja să-și 
însușească și ei cea de a doua 
calificare, în timp ce Chelu 
Virgil, Ion Constantin și nu
meroși alți tineri urmează în 
prezent cursurile de califi
care, paralel cu sarcinile de 
producție pe care le au de 
îndeplinit. Organizația U.T.M. 
ii ajută pe tineri mobilizîn- 
du-i la orele de lucrări prac
tice, urmărind modul cum îș> 
însușesc ei cunoștințele nece
sare.

Probleme la fel 
tante se pun și în 
tinerii sezonieri, 
rîndul localnicilor
tenilor din împrejurimi 
muncesc în fabrică mai ales

de impor- 
legătură cu 
Ei vin din 
sau al sa

și

Citifi
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La sosire, în gara Băneasa.

Vineri dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Budapesta, delegația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului Republicii Populare 
Romîne care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și 
a Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
a făcut o vizită de prietenie 
In R- P. Ungară.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. ai

P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat, conducătorul de
legației, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Po
litic al C-C. al P.M-R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnăraș și Ale
xandru Moghioroș, membri ai 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Birlădeanu, membru al C.C- 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe. Din delegație

a făcut parte, de asemenea, 
tov- Mihail Roșianu, membru 
al C.C- al P.M.R., ambasado
rul R. P. Romîne la Buda
pesta.

împreună cu delegația a 
sosit și Bela Nemety, ambasa
dorul R. P. Ungare 
rești.

La sosire în gara

la Bucu-

Băneasa,

membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Petre Borilă, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
B'hici, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, de membri ai C. C- al 
P-M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București, membri ai Am
basadei R. P. Ungare și alți 
membri ai corpului diploma
tic-

Un grup de pionieri au ofe
rit membrilor delegației bu
chete de flori.

(Agerpres)

T E L E G R A M A

Pionierii oferă flori tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în perioada cînd lucrările a- 
gricole se împuținează (toam
na, iarna, începutul primăve
rii). Ei nu au o pregătire de 
specialitate,, iar unii dintre ei 
sînt mai puțin obișnuiți cu 
disciplina lucrului într-o fa
brică. De aceea primul gînd 

organizației U.T.M. a fost 
a-i încadra pe acești tineri 
cele 6 brigăzi permanente 
producție ale tineretului, 
a-i da în grija tinerilor din 

brigăzi. La secția 
lu-

al 
de 
în 
de 
de 
aceste brigăzi. La 
„brut" în brigada care 
crează la bateria de difuzoare 
au fost încadrați încă 10 ti
neri. Torcă Dumitru, Simion 
Nicolae, Ivan Zaharia și cei
lalți au sarcina 
gheze instalația, 
ca bateriile . să 
și descărcate la 
respecte timpii 
etc. Este clar 
cum sînt îndeplinite aceste 
funcții depinde îndeplinirea 
indicilor de plan ai fabricii. 
Cum era de așteptat, tinerii 
nou angajați n-au mai lu
crat niciodată într-o fabrică 
de zahăr. Trebuia să învețe 
totul, repede și bine. Briga
da a hotărît să-i ajute pe fie
care în parte, să le arate în

să suprave- 
să ia măsuri 
fie încărcate 
timp, să se 

de fierbere 
că de modul

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La întreprinderea de ma
teriale didactice a Minis
terului învățămîntului și 
Culturii se fac ultimele 
retușuri noilor serii de 
materiale didactice de
stinate elevilor anului șco

lar 1961 — 1962.

Foto : AGERPRES

Tovarășului TODOR JIVKOV 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Tovarășului DIMITĂR GANEV 

președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria 
Tovarășului ANTON IUGOV 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, al întregului popor romin și al nostru personal, 
vă trimitem, dragi tovarăși, un salut fierbinte și cele mai sin
cere felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Bulgaria — cea de a XVII-a aniversare a eliberării 
sale de sub jugul fascist.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele de 
seamă obținute de poporul bulgar, vecin și frate, sub condu
cerea încercată a Partidului său Comunist, în opera de con
struire a socialismului, în dezvoltarea economiei și culturii și 
creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc. întărind con
tinuu prietenia de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, care a 
ajutat popoarelor noastre să se elibereze și le acordă un pu
ternic și multilateral sprijin internaționalist, dezvoltînd necon
tenit colaborarea cu celelalte țări socialiste, poporul bulgar 
muncește neobosit pentru a asigura deplina victorie a socia
lismului în patria sa.

Prietenia romîno-bulgară — bun de mare preț al popoarelor 
noastre — se dezvoltă continuu pe baza principiilor atotbirui
toare ale marxism-lenînismului, spre binele ambelor țări și în 
interesul întăririi unității de monolit a invincibilului 
socialist.

Poporul romîn prețuiește contribuția activă pe care 
Bulgaria, alături de celelalte țări socialiste, o aduce la 
pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru asigu
rarea păcii în Balcani și în lumea întreagă, pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între popoare.

Cu prilejul acestei aniversări, la care poporul romîn par
ticipă cu toată bucuria, vă urăm, dragi tovarăși, noi și tot mai 
mari succese în construcția socialistă, pentru prosperitatea 
Bulgariei socialiste și fericirea poporului bulgar.

Trăiască în veci prietenia și colaborarea frățească dintre po
porul romîn și poporul bulgar !

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Romîn.
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare

Romine

„Fierul, fonta 
și oțelul"

Abia au apucat excava
toarele să disloce pri
mele zeci de mii de 
metri cubi de pămînt 

și iată că, prin porțile Școlii 
profesionale a uriașului com
binat oare se naște la Ga
lați, au și pășit sute și sute 
de candidați. Sînt cei ce con
curează la examenul de ad
mitere la școala al cărui 
prag trebuie să-l treacă în 
această toamnă nu mai puțin 
de 1.800 de tineri.

Numărul celor veniți să 
ocupe aceste locuri este însă 
cu mult mai mare, acest fapt 
constituind o mărturie evi
dentă a popularității și pres
tigiului de care a și început 
să se bucure noua școală.

Deopotrivă, fii de muncitori 
și țărani din cinci regiuni 
s-au grăbit să-și manifeste 
dorința arzătoare de a de

lagăr

R. P. 
lupta

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romine

veni făurarii primelor șarje 
de fontă și oțel, cei care vor 
face să freamăte de iureșul 
muncii imensele hale ce se 
vor ridica dincolo de barie
rele actuale ale Galaților.

Cu acest gînd, încărcați de 
emoție, candidații au luat loc 
în bănci în zilele acestea 
pentru a dovedi, cum spunea 
Maiakovski, că „sînt copți 
pentru viitor".. Tema lucrării 
scrise abia a fost dată și to
curile aleargă cu sîrg pe pa
ginile albe. Rîndurile care se 
înșiră grăbit unele după al
tele nu sînt simple formule 
matematice, ori considerații 
de gramatică, ci versurile ne
asemuitei epopei care se în
făptuiește la Galați, datorită 
politicii înțelepte a partidului 
nostru.

Și privindu-i în liniștea a- 
ceasta, în care auzi parcă 
vuietul văpăilor viitoarelor 
cuptoare, ne-a revenit în 
minte un biet școlar de al
tădată care, în nădejdea că 
va putea scăpa de sărăcia 
în care se zbăteau ai săi, 
plecînd la o școală, repetă 
cu îndîrjire lecția „Fierul, 
fonta și oțelul". Școlarul, fiu 
al unei necăjite ^văduve din- 
tr-un sat moldovean — „Hîr- 
toape" — e binecunoscut tu
turor din durerosul roman al 
lui Cezar Petrescu „întune
care". E binecunoscută și 
soarta hărăzită acestui copil 
care repetă cu disperare 
neliniștitoarea lecție din car
tea de citire. Visul lui Ghiță 
Gîmpeanu s-a frînt însă, în
tocmai ca propozițiile între
rupte nu odată de treburile 
pe care era musai să le facă.

De ce n-a putut Ghiță să

NICULAE STOIAN

(Continuare în pag. a 3-a)



UNDE MERGEM SA ÎNVĂȚĂM
Instituțiile de învățămînt superior la care se va da concurs de admitere în anul universitar 1961*1962

MINISTERUL INVĂȚĂMÎNTULUI Șl CULTURII ANUNȚĂ;

Condifiile de admitere în Universități și Institute 
de învătămînt superior în anul școlar 1961-1962

1. Admiterea în anol I în instituțiile de învăță- 
mint superior se face pe bază de concurs.

A. înscrierea la concursul de admitere în învăță
mântul superior-

2. Se pot prezenta la concursul de admitere în 
instituțiile de învățămînt superior toți cetățenii 
R.P.R. care îndeplinesc următoarele condiții :

— au promovat examenul de maturitate (absol
vire) al unei școli medii de cultură generală, exa
menul de diplomă al unei școli medii tehnice sau 
examenul de stat al unei școli pedagogice, au ab
solvit o facultate muncitorească sau o școală teh
nică ce funcționează în condițiile Hotărîrii nr. 
1.434/1956 cu durata de studii de 4 ani. Se pot pre
zenta de asemenea la concursul de admitere absol
venții cu examen de bacalaureat ai fostelor licee 
teoretice, industriale sau comerciale, precum și 
absolvenții cu diplomă (certificat) ai altor școli care 
au fost echivalate de Ministerul Invățămîntulul și 
Culturii cu școala medie, avind dreptul de a con
tinua studiile în învățământul superior.

3. Absolvenții din anul școlar 1960—1961 ai școli
lor tehnice cu durata de studii de 4 ani care func
ționează în condițiile Hotărîrii nr. 1.434/1956 se pot 
prezenta la concursul de admitere pentru învăță- 
mintul de zi la facultățile corespunzătoare specia
lității urmate în școala absolvită pe baza reparti
zării în învățământul superior dată de școală în 
acest an.

Absolvenții din anii precedenți ai școlilor medii 
tehnice, ai școlilor tehnice cu durata de 4 ani, care 
funcționează în condițiile Hotărîrii nr. 1.434/1956 
și ai școlilor pedagogice se pot prezenta la concursul 
de admitere la învățământul de zi dacă prezintă 
adeverințe eliberate de întreprinderi sau de comi
tetele executive ale sfaturilor populare raionale din 
care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 ani în 
producție, conform prevederilor Decretului nr- 
186/1950.

4. înscrierile pentru concursul de admitere în 
învățămintul superior de zi, se fac la secretaria
tele facultăților.

Pentru candidații care solicită burse acordate de 
întreprinderile socialiste și de comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale, al Sfatului popular 
al Capitalei sau al Sfatului popular al orașului Con
stanța, înscrierile se fac la întreprinderile respec
tive sau la secretariatele comitetelor executive.

5- Pentru înscrierea la concurs, candidații vor 
completa o declarație tip de înscriere conform 
H.C-M. nr. 2759/1953 care se eliberează la secreta
riatul facultății respective.

La declarația tip de înscriere se vor anexa:
a) Certificatul de naștere (copie legalizată);
b) Diploma de maturitate pentru absolvenții șco

lilor de cultură generală, diploma de tehnician 
pentru absolvenții școlilor medii tehnice, diploma 
de examen de stat pentru absolvenții școlilor pe
dagogice, certificatul de absolvire pentru absol

UNIVERSITATEA „C. I. PARHON' 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ-FIZICĂ : Secții de matematică: 
Analiză matematică, Geometrie, Al
gebră, Fizică-matematică, Mecanica 
fluidelor. Elasticitate, Calculul pro
babilităților, Mașini de calcul; Sec
ții de fizică: Fizică nucleară. Astro
nomie, ElectroradiofiziCă, Spectro
scopie, Fizică teoretică, Fizica corpu
lui solid, Geofizica, Fizica macromo- 
leculelor ; FACULTATEA DE CHI
MIE : Secții: Chimie anorganică, 
Chimie organică, Chimie fizică, Ra- 
diochimie șl izotopi, Chimia fizică a 
macromoleculelor și polimerilor, 
Biochimie, Fizico-chimice ; FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE: 
Secții s Biologie : botanică. Biologie : 
protecția plantelor, Biologie : zoolo
gie, Biologie: secundar geografie ; 
FACULTATEA DE GEOLOGIE- 
GEOGRAFIE: Secții: Geologie,
Geografie fizică, Geografie economi
că, Geografie — secundar biologie; 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURI
DICE : Secția: Științe juridice ; FA
CULTATEA DE FILOZOFIE: Sec
ții : Filozofie, Psihologie, Pedagogie 
— secundar limba și literatura ro
mînă ; FACULTATEA DE FILOLO
GIE : Secții și specialități: — Limba 
și literatura română; — Limba și 
literatura rusă — secundar limba și 
literatura romînă ; — Limbi slave: 
limba și literatura ucraineană — se
cundar limba și literatura română, 
Limba și literatura cehă — secundar 
limba și literatura romînă. Limba și 
literatura bulgară — secundar limba 
și literatura romînă. Limba și lite
ratura sîrbo-croată — secundar lim
ba și literatura romînă; Limbi ro
manice și limbi germanice: Limba 
și literatura franceză — secundar 
limba și literatura romînă, Limba și 
literatura italiană — secundar limba 
și literatura romînă, Limba și lite
ratura spaniolă — secundar limba și 
literatura romînă. Limba și litera
tura engleză — secundar limba și li
teratura romînă, Limba și literatura 
germană — secundar limba și lite
ratura romînă ; — Limbi orientale j 
limba și literatura chineză — secun
dar limba și literatura romînă ; — 
Limbi clasice ; FACULTATEA DE 
ISTORIE : Secții: Istoria Republicii 
Populare Române, Istoria universală.

UNIVERSITATEA 
„ALEXANDRU ION CUZA" 

DIN IAȘI

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ-FIZICĂ : Secții de matematică: 
Geometrie, Analiza matematică. Al
gebră, Elasticitate ; Secții de fizică : 
Electrofizică, Spectroscopie, Fizică 
teoretică. FACULTATEA DE CHI
MIE : Secții: Chimie anorganică, 
Chimie organică. Fizico-chimice; 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE NA- 
TURALE-GEOGRAFIE : Secții: Bio
logie : botanică, Biologie: zoologie, 
Biologie: secundar geografie, Geo
grafie — secundar biologie. Geogra

venții facultăților muncitorești, diploma de baca
laureat a fostelor licee teoretice, industriale, comer
ciale, diploma (certificatul) de absolvire a altor 
școli care au fost echivalate de Ministerul învăță
mântului și Culturii cu școala medie cu dreptul de 
a continua studiile în învățămintul superior (în 
original).

c) Certificatul de sănătate, eliberat de policlinica 
studențească sau in localitățile unde nu există poli
clinici studențești de spitale unificate de adulți. 
Acest certificat trebuie să cuprindă obligatoriu re
zultatele următoarelor examene medicale :

— microradiografia făcută în centrul universitar 
unde candidatul susține concursul;

— Reacția Wasserman;
— un examen clinic (boli interne, O.RL, oftal

mologie, chirurgie și neurologie).
Certificatele medicale eliberate de spitale unifi

cate vor trebui să poarte și viza comisiei medicale 
de la policlinica studențească din centrul universi
tar în care se face înscrierea.

La înscrierea la concursul de admitere la Institu
tul de Cultură Fizică sânt valabile numai certifi
catele medicale eliberate de centre medicale de 
cultură fizică și sport .

Absolvenții clasei a Xl-a din Capitală vor pre
zenta și fișa de control medical periodic.

d) Absolvenții seria 1960-19S1 ai școlilor tehnice 
cu durata de 4 ani care funcționează în condițiile 
Hotărîrii nr. 1434/1956, care se înscriu pentru con
cursul de admitere la învățămintul de zi, vor pre
zenta dovada de repartizare în învățămintul su
perior. Cei care au absolvit școlile menționate mai 
sus în anii precedenți, precum și absolvenții 
școlilor medii tehnice și ai școlilor pedagogice din 
serii mai vechi vor prezenta adeverințe eliberate 
de întreprinderi sau de comitetele executive ale 
sfaturilor populare, din care să rezulte că au efec
tuat stagiul de 3 ani în producție-

e) 3 fotografii 6/9.
Cererile nedepuse în termen sau neînsoțite de 

actele specificate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

în timpul concursului, candidații vor avea asupra 
lor buletinul de identitate.

Concursul de admitere în facultăți pentru cursu
rile de zi, se va ține la datele următoare:

— 10—18 septembrie : la institutele politehnice și 
tehnice, Ia institutele agronomice, la facultățile de 
matematică-fizică, chimie, științe naturale din ca
drul universităților, precum și la secțiile de filozofie 
de la Universitatea „C- I. Parhon" din București și 
Universitatea ,,A1. I. Cuza“ din Iași și secția de 
filozofie-pedagogie — secundar istorie de la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj.

— 20 — 28 septembrie: la celelalte instituții de 
învățămînt superior.

La institutele de artă probele practice se vor 
susține începând de la 14 septembrie.

fie fizică, Geochimie; FACULTA
TEA DE ȘTIINȚE JURIDICE: 
Secția : Științe juridice ; FACULTA
TEA DE FILOLOGIE : Secții: Lim
ba și literatura romînă, Limba și 
literatura rusă — secundar limba 
și literatura romînă, Limba și litera
tura franceză — secundar limba $1 
literatura romînă; FACULTATEA 
DE ISTORIE-FILOZOFIE: Secții: 
Istorie — secundar limba și litera
tura romînă, Istoria Republicii Popu
lare Române. Istoria universală, Fi
lozofie, Pedagogie — secundar limba 
și literatura romînă.

UNIVERSITATEA 
„BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ-FIZICĂ : Secții de matematică: 
Analiză matematică, Mașini de cal
cul ; Secții de fizică : Electroradio- 
fizică, Fizică teoretică. FACULTA
TEA DE CHIMIE : Secții : Chimie 
organică, Chimie anorganică, Fizico- 
chimice. facultatea de ști
ințe NATURALE-GEOGRAFIE : 
Secții: Biologie — secundar geo
grafie, Geografie —■ secundar biolo
gie, Oleografie fizică, Geologie. FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDI
CE : Secția : Științe juridice. FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE ECONO
MICE : Secții: Economie politică și 
planificare, Evidență contabilă. FA
CULTATEA DE IST0RIE-FILOZO- 
FIE: Secții: Istoria Republicii 
Populare Romîne, Istoria Universa
lă, Filozofie — pedagogie — secun
dar istorie, Defectologie. FACUL
TATEA DE FILOLOGIE: Secții: 
Limba și literatura romînă, Limba 
și literatura maghiară, Limba și li
teratura romînă — Limba și litera
tura maghiară, Limba și literatura 
rusă — secundar limba și literatura 
romînă sau limba și literatura ma
ghiară, limba și literatura franceză
— secundar limba și literatura ro
mînă sau limba șl literatura ma
ghiară, Limba și literatura engleză
— secundar limba și literatura ro
mînă sau limba și literatura ma
ghiară, Limba și literatura germa
nă — secundar limba și literatura 
romînă sau limba și literatura 
maghiară.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 5 ANI DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ-FIZICĂ : Secții: Geometrie, Ma
tematică — secundar fizică; FA
CULTATEA DE FILOLOGIE : Sec
ții : Limba și literatura romînă, 
Limba și literatura romînă — se
cundar limba și literatura germană, 
Limba și literatura germană — se
cundar limba și literatura romînă, 
Limba și literatura rusă — secun
dar limba și literatura romînă.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE LIMBA ȘI LITERATURA 

RUSĂ „MAXIM GORKI" 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE LIMBA ȘI LI
TERATURA RUSA : Secția : Limba 
și literatura rusă — secundar lim
ba și literatura romînă.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BACAU

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția: Limba și literatura romînă; 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția: Matematică ; FACULTA
TEA DE ȘTIINȚE NATURALE: 
Secția: Științe naturale și cunoș
tințe agricole teoretice și practice.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ : Secția : Matematică ; FACUL
TATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE: 
Secția: Fizică-chimie și cunoștințe 
industriale teoretice și practice; 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE NA
TURALE : Secția : științe naturale 
și cunoștințe agricole teoretice și 
practice.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secții: Limba și literatura romînă, 
Limba și literatura rusă — limba 
și literatura romînă, Limba și lite
ratura engleză — limba și litera
tura romînă, Limba și literatura 
franceză — limba și literatura ro
mînă, Limba și literatura germană 
— limba și literatura romînă ; FA
CULTATEA DE MATEMATICĂ; 
Secția: Matematică ; FACULTA
TEA DE FIZICĂ ȘI CHIMIE : Sec
ția : Fizică-chimie și cunoștințe in
dustriale teoretice și practice; FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE NATU
RALE : Secția : Științe naturale și 
cunoștințe agricole teoretice și 
practice ; FACULTATEA DE ISTO- 
RIE-GEOGRAFIE : Secția : Istorie- 
geografie ; FACULTATEA DE AR
TE PLASTICE : Secția : Arte plas
tice ; FACULTATEA DE EDUCA
ȚIE FIZICĂ : Secția : Educație fi
zică ; FACULTATEA DE MUZICĂ: 
Secția: Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CLUJ

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secțiile : Limba și literatura romînă, 
Limba și literatura rusă — limba și 
literatura romînă, Limba și litera
tura franceză — limba și literatura 
romînă ; FACULTATEA DE MATE
MATICĂ : Secția : Matematică î FA
CULTATEA DE FIZICĂ ȘI CHI
MIE : Secția : Fizică-chimie și cunoș
tințe industriale teoretice și prac
tice; FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
NATURALE : Secția: Științe natu
rale și cunoștințe agricole teoretice 
și practice! FACULTATEA DE IS- 
TORIE-GEOGRAFIE : Secția: Isto
rie-geografie ; FACULTATEA DE 
ARTE PLASTICE: Secția: Arte 
plastice ; FACULTATEA DE EDU
CAȚIE FIZICĂ: Secția: Educație 
fizică; FACULTATEA DE MUZI
CĂ j Secția: Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția : Limba și literatura romînăî 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ : 
Secția : Matematică ; FACULTATEA 
DE FIZICĂ ȘI CHIMIE: Secția: 
Fizică-chimie și cunoștințe indus
triale teoretice și practice ; FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE : 
Secția: Științe naturale și cunoș
tințe agricole teoretice și practice.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secția : Limba și literatura romînă ; 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică ; FACULTATEA 
DE FIZICĂ ȘI CHIMIE : Secția : 
Fizică-chimie și cunoștințe indus
triale teoretice și practice ; FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE : 
Secția: Științe naturale și cunoș
tințe agricole teoretice și practice; 
FACULTATEA DE ISTORIE-GEO- 
GRAFIE : Secția : Istorie-geografie.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN GALAȚI

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția: Limba și literatura romînă ; 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică ; FACULTA
TEA DE FIZICA și CHIMIE : Sec
ția : Fizică-chimie și cunoștințe in
dustriale teoretice și practice ; FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE NATU
RALE : Secția: Științe naturale și 
cunoștințe agricole teoretice și prac
tice.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN IAȘI

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secții: Limba și literatura romînă, 
Limba și literatura rusă — limba și 
literatura romînă, Limba și litera
tura franceză — limba și literatura 
romînă ; FACULTATEA DE MATE
MATICĂ : Secția : Matematică ; FA
CULTATEA DE FIZICĂ ȘI CHI
MIE : Secția: Fizică-chimie și cu
noștințe industriale teoretice și prac
tice ; FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
NATURALE : Secția : Științe natu
rale și cunoștințe agricole teoretice 
și practice ; FACULTATEA DE AR
TE PLASTICE: Secția: Arte plas
tice ; FACULTATEA DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ : Secția : Educație fizică ; 
FACULTATEA DE MUZICA: Sec
ția : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BAIA MARE

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ : Secția : Matematică ; FACUL
TATEA DE FILOLOGIE: Secția: 
Limba și literatura romînă; FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE NATU
RALE : Secția: științe naturale și 
cunoștințe agricole teoretice $i prac
tice.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE FILOLOGIE s 
Secții: Limba și literatura romînă. 
Limba și literatura rusă — limba 
și literatura română. Limba și lite
ratura germană — limba și litera
tura romînă; FACULTĂTEA DE 
MATEMATICĂ : Secția : Matemati
că ; FACULTATEA DE FIZICĂ ȘI 
CHIMIE : Secția : Fizică-chimie și 
cunoștințe industriale teoretice si 
practice ■, FACULTATEA DE ȘTIIN
ȚE NATURALE : Secția : Științe na
turale și cunoștințe agricole teore
tice și practice ; FACULTATEA DE 
ISTORIE-GEOGRAFIE: Secția: Is
torie-geografie j FACULTATEA DE 
ARTE PLASTICE: Secția: Arte 
plastice; FACULTATEA DE EDU
CAȚIE FIZICĂ : Secția : Educație 
fizică ; FACULTATEA DE MUZI
CA : Secția: Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN TÎRGU MUREȘ

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția: Limba și literatura română 
“ limba și literatura maghiară, 
Limba și literatura romînă — isto
rie, Limba și literatura maghiară — 
istorie : FACULTATEA DE FIZICĂ 
ȘI CHIMIE : Secția : Fizică-chimie 
și cunoștințe industriale teoretice și 
practice; FACULTATEA DE MA
TEMATICA ; Secția : Matematică ; 
FACULTATEA DE MUZICA : Sec
ția : Muzică.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ : Secția: Mașini și apa
rate electrice; FACULTATEA DE 
ENERGETICĂ : Secții: Electroener
getică, Termoenergetică, Hidroener
getică și mașini hidraulice ; FACUL_ 
TATEA DE ELECTRONICĂ ȘI TE
LECOMUNICAȚII : Secții: Electro
nică și automatică, Radio-comuni- 
cații și radiotehnică, Comunicații te- 
legrafo-telefonice, Centralizări și 
semnalizări feroviare, Ingineri fizi
cieni ; FACULTATEA DE MECANI
CĂ : Secții: Mașini termice și mo
toare Diesel, Construcții de aviație. 
Mașini agricole, Aparate și utilaj 
pentru industria chimică; FACUL
TATEA DE TEHNOLOGIA CON
STRUCȚIEI DE MAȘINI : Secții: 
Mașini unelte și scule, Tehnologia 
construcției de mașini; FACULTA
TEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ : 
Secții: Tehnologia substanțelor a- 
norganice, Chimia și tehnologia ma
terialelor de construcții și ceramică, 
Tehnologia substanțelor organice, 
Tehnologia poligrafică, Chimizarea 
combustibililor ; FACULTATEA DE 
METALURGIE: Secții: Siderurgie, 
Metalurgie neferoasă ; FACULTA
TEA DE TRANSPORTURI : Secții: 
Exploatarea materialului rulant, Or
ganizarea transporturilor feroviare, 
Organizarea și exploatarea transpor
turilor rutiere.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ : Secții: Electromecanică, 
Electroenergetică, Electrificarea in
dustriei, agriculturii și transporturi
lor ; FACULTATEA DE MECANI
CA : Secții: Tehnologia construcției 
de mașini, Mașini termice și motoare 
Diesel, Material rulant. Mașini hi
draulice și pneumaticei, Utilajul și 
tehnologia sudurii ; FACULTATEA 
DE CONSTRUCȚII: Secții: Con
strucții civile, industriale și agri
cole, Construcții și instalații hidro
tehnice ; FACULTATEA DE CHI
MIE INDUSTRIALĂ: Secții: Teh
nologia substanțelor anorganice, 
Tehnologia substanțelor organice, 
Chimia și tehnologia materialelor de 
construcții și ceramică.

<
INSTITUTUL POLITEHNIC 

DIN IAȘI

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ : Secții: Electromecanică, 
Electroenergetică i FACULTATEA 
DE MECANICĂ : Secții: Tehnologia 
construcției de mașini, Mașini ter
mice și motoare Diesel; FACULTA
TEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ : 
Secții: Tehnologia substanțelor a- 
norganice, Tehnologia substanțelor 
organice, Celuloză, hârtie și fibre ar
tificiale, Tehnologia pielii, blănurilor 
și extractelor tanante. Finisarea 
produselor textile ; FACULTATEA 
DE CONSTRUCȚII: Secții: Con
strucții civile, industriale și agricole, 
Drumuri și poduri; FACULTATEA 
DE INDUSTRIE UȘOARĂ : Secții: 
Filatură și țesătorie, Tricotaje și 
confecții din țesături și tricotaje, 
Confecții din piele șl încălțăminte.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ

FACULTATEA DE MECANICĂ : 
Secții: Tehnologia construcției de 
mașini, Tehnologia prelucrării la 
cald, Electromecanică: FACULTA
TEA DE CONSTRUCȚII: Secția I 
Construcții civile, industriale și a- 
gricole.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE MECANICĂ : 
Secții: Automobile și tractoare, Teh
nologia construcției de mașini. Teh
nologia prelucrării la cald î FACUL
TATEA DE SILVICULTURA : Sec
ții : Silvicultură, Exploatarea pădu
rilor și transporturi forestiere; FA
CULTATEA DE INDUSTRIALIZA
REA LEMNULUI • Secția : Indus
trializarea lemnului.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN GALAȚI

FACULTATEA DE MECANICĂ : 
Secții: Nave și instalații de bord, 
Tehnologia construcției de mașini, 
Frigotehnie; FACULTATEA DE 
TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALI
MENTARE ȘI TEHNICA PESCUI
TULUI : Secții: Morărit, panificație 
și industrii alimentare extractive, 
Industrii fermentative, conserve și 
lapte, Tehnica pescuitului și stufi- 
cultură.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CONSTRUC
ȚII : Secția: Construcții civile, in
dustriale și agricole ; FACULTATEA 
DE INSTALAȚII ȘI UTILAJ; Sec
ții : Mașini și utilaj pentru construc
ții, Instalații pentru construcții; 
FACULTATEA DE HIDROTEHNI
CĂ: Secția: Construcții și instalații 
hidrotehnice; FACULTATEA DE 
CONSTRUCȚII FEROVIARE, DRU

Pavilionul principal al Institutului de mine „Gheorghe Gbeorghlu-DeJ" din Petroșani.

MURI ȘI PODURI: Secții: Dru
muri și poduri, Geodezie, Construc
ții și întreținere feroviară și poduri.

INSTITUTUL DE PETROL, 
GAZE ȘI GEOLOGIE 

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE GEOLOGIE 
TEHNICĂ : Secții : Geologie tehni
că, Prospecțiuni geofizice ; FACUL
TATEA DE EXPLOATAREA ZĂ
CĂMINTELOR DE ȚIȚEI ȘI GA
ZE : Secția: Exploatarea zăcă
mintelor de țiței și gaze; FA
CULTATEA DE TEHNOLOGIA ȘI 
CHIMIZAREA ȚIȚEIULUI ȘI GA
ZELOR : Secția : Tehnologia și chi
mizarea țițeiului și gazelor ; FA
CULTATEA DE MAȘINI ȘI UTI
LAJ PETROLIFER: Secția: Mașini 
și utilaj petrolifer.

INSTITUTUL DE MINE 
„GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ" 

DIN PETROȘENI

FACULTATEA DE MINE: Secții: 
Exploatări miniere, Prepararea căr
bunilor și minereurilor; FACUL
TATEA DE ELECTROMECANICA 
MINIERA : Secția : Mașini și utilaj 
minier.

INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ 
„ION MINCU" 

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ARHITECTU
RA ȘI URBANISM: Secția: Ar
hitectură și urbanism.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„N. BALCESCU" 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE AGRICULTU
RA ȘI ZOOTEHNIE : Secții : Agri
cultură, Zootehnie ; FACULTATEA 
DE HORTICULTURA : Secția: Hor
ticultura ; FACULTATEA DE ME
DICINĂ VETERINARA : Secția: 
Medicină veterinară.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD" 

DIN IAȘI

FACULTATEA DE AGRICULTU
RĂ ȘI ZOOTEHNIE : Secții: Agri
cultură, Horticultură, Zootehnie; 
FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂ
ȚIRI FUNCIARE : Secția : îmbună
tățiri funciare ; FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„DR. PETRU GROZA" 

DIN CLUJ

FACULTATEA DE AGRICULTU
RA ȘI ZOOTEHNIE : Secții: Agri
cultură, Zootehnie.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„TUDOR VLADIMIRESCU" 

DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AGRICULTU
RĂ : Secția : Agricultură ; FACUL
TATEA DE MECANIZAREA AGRI
CULTURII : Secția: Mecanizarea a- 
griculturii.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE AGRICULTU
RĂ ȘI ZOOTEHNIE: Secții: Agri
cultură, Zootehnie.

INSTITUTUL
DE ȘTIINȚE ECONOMICE

„V. I. LENIN" DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ECONOMIE 
GENERALA : Secții : Economie po
litică și planificare, Statistică ; FA
CULTATEA DE FINANȚE, CRE
DIT ȘI EVIDENȚĂ CONTABILA : 
Secții: Finanțe și credit, Evidență
contabilă ; FACULTATEA DE CO- TICE
MERȚ : Secții: Economia comerțu
lui socialist, Merceologie, Economia 
Comerțului exterior.

INSTITUTUL
MEDICO-FARMACEUTTC

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ I 4 
Secții: Medicină generală, ț Pedia
trie ; FACULTATEA DE STOMA- < 
TOLOGIE : Secția : Stomatologie ; 
FACULTATEA DE FARMACIE : 
Secția : Farmacie.

INSTITUTUL 
MEDICO-FARMACEUTIC 

DIN CLUJ

FACULTATEA DE MEDICINA I 
Secții: Medicină generală, Pedia
trie ; FACULTATEA DE STOMA
TOLOGIE : Secția : Stomatologie ; 
FACULTATEA DE FARMACIE t 
Secția: Farmacie.

INSTITUTUL DE MEDICINA
DIN IAȘI \

FACULTATEA DE MEDICINĂ I 
Secții : Medicină generală, Pedia
trie, Stomatologie, Farmacie.

INSTITUTUL DE MEDICINA 
DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE MEDICINĂ! 
Secții: Medicină generală, Pedia
trie, Stomatologie.

INSTITUTUL
MEDICO-FARMACEUTIC 

DIN TÎRGU-MUREȘ

FACULTATEA DE MEDICINĂ ; 
Secții: Medicină generală, Pedia
trie, Stomatologie ; FACULTATEA 
DE FARMACIE : Secția: Farmacie.

INSTITUTUL
DE CULTURĂ FIZICĂ 

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CULTURA 
FIZICA : Secția : Cultură fizică.

INSTITUTUL DE TEATRU 
„I. L. CARAGIALE" 

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE TEATRU: 
Secția: Artă dramatică.

INSTITUTUL DE TEATRU 
„SZENTGYORGYI ISTVAN" 

DIN TG. MUREȘ

FACULTATEA DE TEATRU: 
Secția: Artă dramatică.

CONSERVATORUL 
„CIPRIAN PORUMBESCU" 

DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE INSTRUMEN
TE ȘI CANTO: Secții: Pian — 
orgă, Intrumente de coarde, suflat, 
percuție, Canto ; FACULTATEA 
DE COMPOZIȚIE, DIRIJAT, PEDA
GOGIE : Secții : Dirijat cor, peda
gogie, Compoziție.

CONSERVATORUL „GH. DIMA 
DIN CLUJ

FACULTATEA DE INSTRUMEN
TE ȘI CANTO : Secții: Pian — 
orgă, Instrumente de coarde, suflat, 
percuție, Canto ; FACULTATEA DE 
COMPOZIȚIE, DIRIJAT, PEDAGO
GIE : Secții: Dirijat cor și pedago
gie, Compoziție.

CONSERVATORUL DE MUZICA 
DIN IAȘI

Secții: Instrumente de coarde, 
suflat, percuție și pian, Canto, Diri
jat cor și pedagogie.

INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE 
„N. GRIGORESCU" 
DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ARTE PLAS
TICE : Secții: Pictură, Sculptură, 
Grafică — gravură, Istorie și teoria 
artei ; FACULTATEA DE ARTE 
DECORATIVE : Secții: Pictură mo
numentală, Ceramică, Textile — im
primeuri.

INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE 
„ION ANDREESCU" DIN CLUJ

FACULTATEA DE ARTE PLAS- 
ȘI DECORATIVE: Secții:

Pictură, Sculptură, Grafică — gra
vură, Ceramică, Textile — impri
meuri.



La Ateneul R.P.R.

La ce sală, la care din 
cele trei secții ale Con
cursului mergem astăzi? 

Iată întrebarea pe care Și-o 
pun sute de iubitori de mu
zică ce urmăresc zilnic, eu 
mult interes, desfășurarea 
marii competiții artistice 
închinată memoriei lui Geor
ge Enescu. Cei mai mulți, 
firește, urmăresc doar con
curența unei singure sec
ții, pentru care au o deosebită 
înclinație, dar sînt și amatori 
care colindă în fiecare dimi
neață toate cele trei săli, dor
nici să asculte cit mai mult, 
să-și poată face o imagine de 
ansamblu. Grea încercare, 
căci concursul e plin de sur
prize și atît de ademenitor 
incit nu știi unde să te oprești 
mai întîi.

Este, desigur, prea de vreme 
să ne putem pronunța asupra 
șanselor diferiților concurenți, 
dar este cert, de pe acum, că 
în general nivelul artistic al 
concursului este ridicat.

Asistînd de altfel într-o pa
uză la discuțiile unor membri 
ai juriului secției de canto, 
am surprins aprecierile cu-

„Preocupări".
Foto; Prof. V. ORZA

Condiții specifice — 
măsuri specifice

(Urmare din pag. l-a) 

mod concret cum să-și înde
plinească îndatoririle în pro
ducție. Inginerul Popa Iulian 
a primit sarcina să se ocupe 
îndeosebi de sezonieri.

Lucruri asemănătoare s-au 
petrecut și la laboratorul fa
bricii. Și aici există un fond 
stabil de cadre, dar majorita
tea Iaboranților o constituie 
totuși sezonierii. Organizația 
U.T.M., sprijinită de conduce
rea laboratorului, a dat sar
cină tinerilor laboranți ai fa
bricii să se ocupe de pregăti
rea noilor veniți. Dumitra 
Vărbănescu o pregătește Pe 
Domnica Vulcan, Elena Vlad 
pe Ecaterina Cojocea, Con
stanța Stănescu le pregătește 
pe tinerele Melania Francisc 
și Elena Simion- Mai întîi 
ele le-au explicat noilor an
gajate că de modul cum la
boratorul își îndeplinește sar
cinile depinde îndeplinirea 
planului de producție al în
tregii fabrici, atît în ceea ce 
privește productivitatea, re
ducerea prețului de cost cît și 
în privința obținerii zahărului 
de calitate. In prezent tinerele 
sezoniere execută deja cu 
succes operațiile de laborator, 
îi ajută pe muncitori în cu
noașterea sigură a parametri
lor pe fazele de fabricație.

Un rol de seamă are în rea
lizarea indicilor de plan și 
faptul că organizația U.T.M. 
ține mereu trează preocupa
rea tinerilor pentru aceasta. 
Nu e vorba de adoptarea 
unor măsuri extraordinare,

Un nou record 
mondial la mașini 

de 350 cmc
Renumitul automobilist so

vietic Eduard Lorent a sta
bilit un nou record mon
dial la clasa mașinilor de 
350 cmc, parcurgînd kilome
trul lansat cu o viteză medie 
orară de 246,1 km. Pe distan
ța de o milă, Lorent a rea
lizat o viteză de 132,6 km pe 
oră. Pilotând după aceea un 
automobil ..Harkov-6“ de 
250 omc., Eduard Lorent a 
realizat o medie orară de 
220 km și a îmbunătățit cu 
20 km cea mai bună perfor
manță mondială cunoscută 
pînă acum la această clasă 
de mașini. Cea mai mare vi
teză a realizat-o însă pilotul 
Ivan Tihomirov. Conducînd 
un automobil de 1.100 cmc., 
Tihomirov a obținut pe 
5 km media orară de 251 km.

Noile recorduri mondiale 
au fost stabilite pe pista a- 
menajată pe marginea lacului 
sărat Baskunceag (Volga in
ferioară). Specialiștii consi
deră că aceasta este una din
tre cele mai bune piste din 
lume pentru stabilirea de re
corduri mondiale.

Prin sălile de concert...
noscutului tenor bulgar Dimi- 
tăr Uzunov, care și-a mani
festat admirația față de ținuta 
artistică a tinerilor noștri cîn- 
tăreți, subliniind îndeosebi 
puritatea stilului de interpre
tare realizat de unii dintre ei 
în domeniul liedului. Dintre 
candidații care s-au prezentat 
în primele două zile ale con
cursului de canto, au produs 
o bună impresie asupra publi
cului din sală (asupra juriu
lui nu ne putem pronunța...) 
Iulia Bucimceanu, Dan Iordă- 
chescu, Constantin Dumitru 
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fi tânărul bas bulgar Pavel 
Gherdijikov.

Sala Ateneului R.P.R., fami
liară tuturor iubitorilor de 
muzică din Capitala noastră, 
e plină de profesori, soliști ai 
Teatrului de Operă și balet, 
studenți ai Conservatorului și 
amatori de muzică vocală. In 
repetate rînduri, crainicul 
este nevoit să reamintească 
publicului că manifestările a

ci de aplicarea unor metode 
cunoscute. Pe membrii comi
tetului U.T.M. ai să-i găsești 
permanent în mijlocul tineri
lor, discutînd cu ei, explicîn- 
du-le ce importanță are ca 
fiecare să-și îndeplinească, 
la locul său, sarcinile ce-i re
vin. Postul utemist de control 
'responsabil Emilian Bîrsă- 
nescu) urmărește și el îndea
proape modul în care tinerii 
contribuie la îndeplinirea sar
cinilor de plan la toți indicii.

în secția rafinare l-am în
tâlnit pe tovarășul Ion Pîrvui- 
că, directorul fabricii.

— în prima lună de cînd 
am început noua campanie, 
adică în august, fabrica noa
stră și-a îndeplinit și depășit 
indicii de plan la productivi
tate (fabrica a produs cu 700 
tone mai mult zahăr decît 
sarcina planificată), ne-am 
încadrat, chiar am și depășit 
prevederile privind calitatea 
zahărului, iar de la începutul 
anului pînă acum am reali
zat 3-867.000 lei economii, din 
cele 5.000.000 cît ne-am anga
jat pentru 1961. Trebuie să 
spunem că tinerii din fabrică 
au făcut mult pentru obține
rea acestor rezultate și că sîn- 
tem mulțumiți de activitatea 
organizației U.T.M. Membrii 
Comitetului U.T.M. au știut 
să înțeleagă caracterul speci
fic al muncii într-o fabrică 
de zahăr și au adoptat mă
suri specifice, care fac să spo
rească contribuția tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii.

Atletism
Meciul internațional de 

atletism dintre echipele R.P. 
Polone și Angliei a luat 
sfîrșit cu o dublă victorie a 
gazdelor: la masculin scorul 
a fost de 106—105, iar la fe
minin de 56-50 puncte.

★
Pe stadionul „Colombes” 

din Paris s-a desfășurat me
ciul triunghiular internațio
nal de atletism dintre echi
pele selecționate masculine 
ale Franței, Norvegiei și Iu
goslaviei. Echipa franceză a 
întrecut cu scorul de 123-87 
puncte echipa Iugoslaviei și 
cu 123—89 pe cea a Norve
giei. Echipa Iugoslaviei a 
învins cu 108—102 echipa Nor
vegiei.

Paralel cu această întâlnire 
s-a disputat meciul feminin 
dintre echipele Iugoslaviei și 
Norvegiei încheiat cu scorul 
de 66-49 în favoarea primei 
echipe.

Box
Astă-seară, cu începere de 

la ora 19, va avea loc în 
grădina clubului Metalul din 

preciative slut., interzise, dar 
cu toate acestea, entuziasmul 
auditorilor nu poate fi stăvi
lit întotdeauna fi aplauzele 
pornesc.

L C. SFIRU

întrecerea 
pianiștilor

Splendida sală a Radiodifu
ziunii cunoaște un freamăt 
neobișnuit. Prima etapă a 
concursului de pian este în 

toi. Tinerii pianiști din nenu
mărate colțuri ale lumii au 
sosit la București pentru a-și 
arăta măiestria.

Membrii juriului prezidat 
de profesoara Florica Musi
cs seu, personalități de prim 
ordin ale pianisticii contem
porane, urmăresc, fac zeci de 
notații pe carnețelele lor (pe 
care atît de mult ar vrea să le 
citească concurența) și... sînt 
singurii care nu aplaudă.

Bach, Mozart, Haydn, Beet
hoven, Chopin, Enescu - iată 
mari reprezentanți ai artei 
sunetelor, tălmăciți pe estrada 
de concert a Radioteleviziunii 
în această primă etapă elimi
natorie.

Cită muzicalitate, câtă ma
turitate sînt necesare pentru 
a putea recreea, în fața unui 
juriu de talie internațională, 
contururile marilor creații 
clasice 1

A du na re consacrată zilei 
solidarității internaționale 

a ziariștilor
La sediul Uniunii Ziariștilor 

din R. P. Romînă a avut loc 
vineri o adunare a ziariștilor 
din Capitală consacrată Zilei 
solidarității internaționale a 
ziariștilor. A luat cuvîntul 
tovarășul Florea Neacșu, re
dactor șef al ziarului 
„Munca", care a vorbit despre 
semnificația acestei zile, des
pre lupta ziariștilor din țara 
noastră alături de ziariști cin
stiți din lumea întreagă, pen
tru pace, democrație și pro
gres.

„Fierul, fonta și oțelul
(Urmare din pag. l-a)

ajungă să înțeleagă în ce 
constă „iierul, îonta și oțe
lul", pe care le rostea și în 
somn ? Răspunsul nu e greu 
de găsit, dacă ne gîndim că 
aceasta se întâmpla într-o 
vreme cînd cuvintele „fierul, 
fonta și oțelul" sunau zadar
nic, fără vreo semnificație 
concretă, reală, nu numai în
tr-un sărac cătun din Moldo
va, ci chiar în parlamentul 
țării.

Cuvintele acestea au căpă-

Intre prie
Ț oi seara, Casa de cultură 
I a tineretului din raionul

Z Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a găzduit tânăra și talen
tata formație a artiștilor ama
tori din Cipru - Ansamblul 
artistic al Uniunii Democrate 
a tineretului cipriot (E.D.O.N.) 
care, la invitația C. C. al 
U. T. M., ne vizitează țara. 
Peste opt sute de tineri din 
Capitală au asistat timp de 
mai bine de două ore la spec
tacolul muzical-coregrafic 
prezentat de ansamblu și l-au 
răsplătit cu binemeritate a- 
plauze.

în limbajul artei, solii tine
retului cipriot au transmis 
un mesaj optimist de pace și 
prietenie tinerilor din țara 
noastră. Atmosfera caldă de 
prietenie și simpatie reciprocă 
s-a creat chiar de la primul 
număr al programului. Cali
opi Spiru și Periclis Marcu- 
lis, soliști vocali, dansatorii,

B-dul Muncii 256 întîlnirea 
de box dintre echipele bucu- 
reștene Metalul și Rapid, 
contînd pentru campionatul 
republican. în centrul aten
ției se situează meciurile 
D. Davidescu (R.) — Marin
Cristea (M); D. Rizea (M) 
- Lucian Gavrilă (R) și Ghețu 
Velicu (M) — P. Zahar ia (R).

Fotbal
ln cadrul competiției de 

fotbal rezervată echipelor 
câștigătoare de cupe națio
nale s-au desfășurat două 
noi întîlniri. Echipa FC 
Chaux de Fonds (Elveția) a 
învins cu scorul de 6-2 (3-0) 
echipa Leixoes Porto (Lisa
bona). iar formația Odense 
(Danemarca) deși a jucat în 
deplasare a cîștigat cu 6-0 
(3-0) meciul cu Spora Luxem
burg.

Ciclism
în vederea participării la Tu
rul ciclist al R.P. Romîne, în 
Capitală a sosit echipa selec
ționată a R.D. Germane. 
Echipa oaspete este alcătuită 
din Grunzig, Ampler, Keller
man, Hoffman fi Schober.

(Agerpres) •

Rînd pe rînd, pe podium 
pășesc tineri din 18 țări ale 
lumii. Arta fiecăruia are nota 
sa caracteristică. Fiecare mo
delează după sensibilitatea sa 
linia melodică a unui prelu
diu de Bach, a unui allegro 
dintr-o sonată beethoveniană, 
a pavanei sau a sarabandei 
lui Enescu, sau a unui studiu 
de Chopin.

In prima etapă au concurat 
de acum Ivan Eftimov (R.P. 
Bulgaria) L. G. Rojas (Cuba) 
D. Grigore (R.P. Romînă) Vao 
Hwei Chiao (R. P. Chineză) 
D. Mar inova (R. P. Bulgaria), 
R. Ciarakcieva (R. P. Bulga
ria), Hong Teng (R. P. Chi
neză) Jerzy Witkowski (R.P. 
Polonă) și mulți alți.

Pronosticuri, desigur nu se 
pot face... Dar entuziasmul cu 
care întreaga sală a urmărit 
programul interpretat de Dan 
Grigore, austeritatea, distinc
ția cu care a redat preludiul 
ș» fuga în do major de Bach, 
bogata paletă folosită în zgu
duitoarea fantezie în do minor 
de Mozart, seînteierea cu care 
a tălmăcit studiul în la minor 
de Chopin și in sfîrșit profun
dele rezonanțe pe care le-a 
găsit în interpretarea Sara
bandei din suita opus 10 de 
Enescu, ne permit, dacă nu să 
anticipăm o victorie, cel pu
țin să subliniem talentul pia
nistului care abia a împlinit 
18 ani.

Concursul continuă...
Cele două etape viitoare 

urmează să ne indice viitorii 
deținători ai titlului atît rîv- 
nit de Laureat al celui de-al
II-lea  Concurs Internațional 
„Geoirge Enescu."

I. SA VA

au

convingerile 
condamnă în- 
libertății pre- 
de țări și își

Participanții la adunare 
adoptat o telegramă adresată 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor, în care își afirmă 
solidaritatea cu acțiunile în 
favoarea eliberării ziariștilor 
închiși pentru 
lor democratice, 
călcările aduse 
sei într-o serie 
exprimă hotărîrea de a conti
nua neabătut lupta în apă
rarea păcii și libertății popoa
relor.

(Agerpres)

tat abia în anii naștil ade
vărata rezonanjă. Ele au fost 
înscrise la loc de frunte și 
în Directivele celui de al
IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Ele pot fi 
rostite de întreaga țară cu 
certitudine și mîndrie. Și poa
te că între cei ce le rostesc 
este și unul din fiii sau nepo
ții lui Ghiță Cîmpeanu, ve
nit să dea examen la școala 
giganticului combinat care va 
domina cîmpia Galaților.

formația de chitariștâ I Tris 
Fiii (cei trei prieteni) — au fă
cut cunoscute, cu fiecare cîn- 
tec și dans interpretat, dra
gostea de viață, hărnicia, do
rința de pace și prietenie care 
animă poporul cipriot. „Dan
sul cu secera", cîntecul „Cu
lesul strugurilor", potpuiriul 
de cîntece populare grecești 
în interpretarea chitariștilor

ANSAMBLUL ARTISTIC AL 
UNIUNII DEMOCRATE A TI
NERETULUI CIPRIOT (E.D.O.N.) 
ÎN VIZITA LA CASA DE 
CULTURA A TINERETULUI 
DIN RAIONUL „GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ".

au făcut să răsune sala de 
ropotul aplauzelor.

O surpriză plăcută și o mare 
bucurie au avut spectatorii 
cînd cîțiva din talentații 
membri ai Ansamblului au 
interpretat cîntece românești, 
în urma vizitei făcute la Mu
zeul Doftana, Periclis Marcu- 
lis și-a exprimat dorința să 
învețe un cîntec revoluționar. 
Și-a ales răscolitoarea melo
die „Privesc din Doftana" pe 
care a interpretat-o cu o pro
fundă înțelegere la spectaco
lul dat la Casa de cultură. De 
asemenea, solista Caliopi 
Spiru a cîntat ân limba ro
mînă „în Bucureștiul iubit" FLORICA POPA

Aspect din tâmpul spectacolului.
Foto: V. CONSTANTINES©'

Plecarea 
unei delegații 

guvernamentale 
a R. P. Romîne 

în R.S. Cehoslovacă
Vineri dimineața a plecat 

tn R- S. Cehoslovacă pentru a 
vizita Tîrgul international de 
mostre de la Bmo, o delega
ție guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tov. Con
stantin Tuzu, ministrul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini-

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tov. Bujor 
Almășaa, ministrul Minelor și 
Energiei Electrice, de repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere și organizații econo
mice-

A fost de față Vladislav 
Plesek, însărcinat ou afaceri 
ad-interim ai R. S. Ceho
slovace la București.

(Agerpres)

Numirea 
noului ambasador 
al R. P. Romîne 

în Republica India
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Iancu 
Horațiu a fost nuimit în cali
tate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în 
Republica India.

Informații
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din R. D. 
Germană, delegația guverna
mentală a R.P. Romîne con
dusă de tov. Alexandru Sen- 
covici, ministrul Industriei 
Ușoare, care a participat la 
deschiderea Tîrgului interna
țional de toamnă de la Leipzig,

★
La invitația Prezidiului A- 

cademiei R. P. Romîne, vi
neri a sosit în Capitală ingi
nerul George Constantinescu, 
om de știință șl inventator 
romîn binecunoscut ' pe plan 
mondial, stabilit de multe de
cenii în Anglia, creatorul unei 
noi ramuri a științelor teh
nice, sonicitatea. Inginerul 
George Constantinescu, mem
bru de onoare al Societății in
ginerilor (Society of Civil 
Engineering) din Anglia va 
rămâne o lună de zile în țară, 
timp în care va avea întâlniri 
cu oameni de știință, specia
liști și va ține conferințe.

★
Vineri seara, în sala de 

festivități a Uniunii Artiștilor 
Plastici din R- P. Română a 
avut loc conferința Politica 
in domeniul culturii și artei 
în R. D. Germană". A confe
rențiat prof- Max Seydewitz, 
directorul general al Galerii
lor de artă din Dresda, care 
ne vizitează țara cu ocazia 
deschiderii expoziției de artă 
a galeriilor de stat din Dresda.

Conferința a fost ascultată 
cu viu interes de cei pre- 
zetnți-

(Agerpres)

t e n i
iar membrii formației „Cei 
trei prieteni" au interpretat 
cu talent cântecul nostru 
popular „Aseară vântul bă- 
tea".

Tinerii spectatori au aplau
dat îndelung spectacolul dat 
de Ansamblul E.D.O.N. în nu
mele lor, directorul Casei de 
cultură a mulțumit oaspeți
lor ciprioți, urîndu-le succes 
deplin în turneul pe care-1 în
treprind în țara noastră. Con
ducătorul ansamblului - Mi- 
halis Olimpios, secretar gene
ral adjunct al Uniunii demo
crate a tineretului cipriot — 
a mulțumit asistenței pentru 
primirea călduroasă, expri- 
mîndu-și convingerea că rela
țiile dintre tineretul romîn și 
cipriot contribuie la o mai 
bună cunoaștere a popoarelor, 
la întărirea păcii.

Spectacolul s-a încheiat cu 
o frumoasă seară de dans. La 
lumina lămpilor fluorescente, 
în acordurile melodiilor în
aripate, oaspeți și gazde au 
dansat pînă noaptea târziu, 
într-o atmosferă veselă, entu
ziastă, ca între prieteni. S-au 
înfiripat discuții, s-au solicitat 
autografe, s-au legat prietenii. 
„Perinița" - dansul tuturor 
tinerilor, cunoscut de la Festi
valul de la București, a înche
iat întâlnirea.

A 17-a aniversare a eliberării Bulgariei

de sub jugul fascist

Salut frățesc 
poporului bulgar

iua de 9 septem
brie este pentru 
poporul trate bul
gar cea mai mare 
sărbătoare națio
nală. Au trecut 17 

ani de la memorabilele eve
nimente din primele zile ale 
Iui septembrie 1944. Iți con
dițiile înaintării victorioase a 
armatei sovietice elibera
toare, oamenii muncii bul
gari, sub conducerea Parti
dului Comunist, au răsturnat 
odioasa dictatură monarho- 
îascistă și au instaurat pu
terea populară. Poporul Irate 
bulgar sărbătorește astăzi 
cea de a 17-a aniversare a 
eliberării sale de sub jugul 
tascist în condițiile unor re
marcabile succese obținute in 
opera de construire a socia
lismului.

în cei 17 ani care au trecut, 
harnicul șl talentatul popor 
bulgar, sub conducerea în
cercată a Partidului Comu
nist, a schimbat radical înlă- 
țișarea țării sale, lichidînd 
moștenirea grea a regimului 
burghezo-moșieresc, oamenii 
mundi din R. P. Bulgaria au 
obținut succese de seamă pe 
drumul construirii socialismu
lui. A lost făurită o industrie 
grea proprio, au lost create 
și se dezvoltă necontenit noi 
ramuri ale industriei. Meta
lurgia feroasă și neferoasă, 
producția de cărbune șl ener
gie electrică, industria con
structoare de mașini, indus
tria chimică și alte ramuri se 
dezvoltă continuu. Noi orașe 
industriale se înalță pe locuri 
altădată pustii.

O victorie însemnată a po
porului bulgar o constituie 
înfăptuirea transformării so
cialiste a agriculturii. Ve

Centrul Capitalei R.P. Bulgaria. Aci au loc tradiționalele demonstrații ale oamenilor 
muncii.

Recepția oferită de ambasadorul
R« P. Bulgaria

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a R.P. Bulgaria — Ziua 
eliberării — Ivan Kinov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, a oferit vineri sea
ra o recepție.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu - Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan 
Voitec, Comeliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza-

Ședința
de la

SOFIA 8 (Agerpres). — La 
8 septembrie, în sala Operei 
populare din Sofia a avut loc 
ședința festivă consacrată ce
lei de-a 17-a aniversări a eli
berării Bulgariei de sub ju
gul fascist.

Participanții la ședință au 
întâmpinat cu căldură apari
ția în prezidiu a lui Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a lui Anton 
Iugov, președintele Consiliu- 

chea Bulgarie, cunoscuta ca 
o țară agricolă înapoiată, 
este astăzi un stat industrial- 
agrar în plină dezvoltare. Pe 
baza succeselor obținute 
crește neîncetat nivelul de 
trai material și cultural al 
celor ce muncesc.

Marile realizări ale poporu
lui bulgar ca și de celor
lalte popoare din .rile so
cialiste frățești, ss datoresc 
nemijlocit relațiilor de colabo
rare și întrajutorare tovără
șească statornicite între ță
rile lagărului socialist și în 
primul rînd ajutorului inter
naționalist al Uniunii Sovie
tice.

Poporul romîn se bucură 
din toată inima pentru marile 
realizări dobîndite de po
porul frate bulgar în anii pu
terii populare. Popoarele ro
mîn șl bulgar sînt legate prin- 
tr-o prietenie care are adinei 
rădăcini ta trecutul istoric. O- 
daiă cu instaurarea regimu
lui democrat-popular în ță
rile noastre, relațiile de prie
tenie au căpătat un conținut 
nou și bogat. Popoarele noas
tre, sub conducerea partide
lor lor marxîst-lepînisie, pă
șesc umăr la umăr in cadrul 
lagărului socialist, întărind 
legăturile lor frățești indes
tructibile. Intre țările noastre 
se dezvoltă continuu relațiile 
de colaborare multilaterală, 
schimburile economice, teh- 
nico-știtațifice, culturale etc.

Ca și celelalte țări socia
liste, R. P. Romînă și R. P. 
Bulgaria acordă o neslăbită 
atenție salvgardării păcii și 
securității internaționale, pro
movează consecvent In poli
tica lor externă principiile 
coexistenței pașitiice, de

la București
(iilor obștești, generali ai For
țelor noastre Armate, acade
micieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Artiștii bulgari participant 
la Concursul internațional 
„George Enescu", au prezen
tat un recital care s-a bucurat 
de un succes deosebit.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

festivă 
Sofia

lui de Miniștri, și a celor
lalți conducători ai partidului 
și guvernului, precum și a 
delegației Asociației de prie
tenie sovieto-bulgare, sosită 
la Sofia pentru a participa la 
această sărbătoare.

Raportul a fost prezentat 
de Raiko Damianov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar și prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. 

mască cu fermitate uneltirile 
agresive ale cercurilor impe
rialiste, se pronuțâ pentru re
glementarea pașnică a tutu
ror problemelor internaționale 
litigioase. R. P. Romînă Și 
R. P. Bulgaria sprijină cu 
holărîre propunerile Uniunii 
Sovietice privind dezarmarea 
generală și totală, încheierea 
neîntîrzîată a Tratatului de 
pace cu Germania și trans
formarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, demili
tarizat — probleme vitale ale 
vieții contemporane. Țările 
noastre aprobă și sprijină in
tru totul hotărârile anunțate 
de Uniunea Sovietică pentru 
menținerea și întărirea capa
cității sale de apărare, hotă- 
rîri pătrunse de sentime|ntul 
răspunderii față de viitorul 
pașnic al omenirii.

R. P. Romînă șl R. P. Bulga
ria militează pentru ca între 
toate statele din Balcani sâ 
se statornicească relații paș
nice, de bună vecinătate, 
pentru crearea în această re
giune a unei zone fără arme 
atomice și arme rachetă, așa 
cum cer Interesele vitale ale 
popoarelor peninsulei Balca
nice, Interesele păcii gene
rale.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale a Bulgariei, tinere
tul nostru, alături de întregul 
popor romîn, transmite un 
fierbinte salut poporului frate 
bulgar, generației sale tinere 
și le urează să obțină noi șl 
tot mai mari succese în în
florirea patriei socialiste, lin 
lupta pentru apărarea și con
solidarea păcii în întreaga 
lume.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Corneliu Mă

nescu. ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Popu
lare Romîne, a trimis tovară
șului Karlo Lukanov, minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Bulgaria, 
următoarea telegramă :

Vă rog să primiți cele mai 
calde felicitări cu ocazia marii 
sărbători naționale a poporu
lui bulgar. Vă urez multă să
nătate și noi succese în acti
vitatea dv. pentru întărirea 
continuă a prieteniei frățești 
dintre țările noastre socialiste, 
pentru consolidarea păcii în 
Balcani și în lumea întreagă.

Conferința 
„Din realizările 
R. P. Bulgaria 

pe drumul 
socialismului"

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Bulga
riei de sub jugul fascist, vi
neri seara, în sala Lectora
tului central al S.R.S.C. din 
Capitală a avut loc conferin
ța „Din realizările R.P. 
Bulgaria pe drumul socialis
mului", organizată de Socie
tatea pentru răspândirea știin
ței și culturii în colaborare 
cu Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea.

în fața unui numeros pu
blic a vorbit Gheorghe Dinu, 
secretar al Uniunii Ziariști
lor din R.P. Romînă.

După conferință Ivan Ki
nov, ambasadorul R P. Bulga
ria la București, a rostit un 
cuvînt de mulțumire și a 
transmis din partea poporu
lui frate bulgar un călduros 
salut prietenesc.

A rulat apoi filmul „Din
colo de orizont", producție a 
studiourilor bulgare.

Conferințe despre realiză
rile R.P. Bulgaria au mai 
avut loc la Șantierele Na
vale din Galați, Uzinele de 
tractoare din Brașov, precum 
și în alte orașe și centre 
muncitorești din țară.

Expoziția „imagini 
din R. P. Bulgaria"
Cu prilejul celei de-a 17-a 

aniversări a eliberării Bulga
riei de sub jugul fascist, Insti
tutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a 
deschis vineri în sala Gale
riilor de artă ale Fondului 
plastic din Calea Victoriei din 
Capitală, expoziția „Imagini 
din R. P. Bulgaria".

(Agerpres)



Mitingul de la Kremlin 
consacrat prieteniei sovieto-indierfe

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 sep
tembrie a avut loc în Palatul 
Mare al Kremlinului un mi
ting consacrat prieteniei so
vieto-indiene.

Reprezentanții oamenilor 
muncii din Moscova au salu
tat cu căldură apariția în pre
zidiu a conducătorilor Uniu
nii Sovietice, în frunte cu 
Nikita Hrușciov, și a primu
lui ministru al Republicii In
dia, Jawaharlal Nehru.

II. S. HHȘCIOI: „bi ne pronunțăm 
pentru tratative serioase, constructive,
care să se soldeze cu încheierea unui
Tratat de pace

Luînd cuvîntul la miting, 
șeful guvernului. sovietic 
Nikita Hrușciov, a subliniat 
că vizita în Uniunea Sovieti
că a șefului guvernului Repu
blicii India va contribui la 
întărirea continuă a prieteniei 
sovieto-indiene.

Actuala dv. vizită în țara 
noastră, a spus Nikita 
Hrușciov adresîndu-i-se lui 
Nehru, are loc într-un mo
ment în care situația interna
țională s-a complicat conside
rabil și oamenii de pretutin
deni sînt neliniștiți de inten
sificarea primejdiei unui nou 
război mondial-

Nikita Hrușciov a subliniat 
că cele mai agresive forțe im
perialiste, care sînt gata să 
azvîrie lumea în abisul unui 
război termonuclear, au ales 
ca pretext pentru agravarea 
situației, problema încheierii 
Tratatului de pace german. 
El a amintit obiectivul propu
nerilor Uniunii Sovietice în 
problema germană : de a stin
ge prin încheierea Tratatului 
de pace german focarul fume- 
gînd rămas după cel de-al doi
lea război mondial în centrul 
Europei, de a consfinți juridic 
actualele frontiere germane, 
de a ridica un obstacol în ca
lea aventurilor periculoase 
ale militariștilor și revanșarzi
lor care și-au ridicat din nou 
capul în Germania occidentală.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că primirea celor două repu
blici germane în Organizația 
Națiunilor Unite ar fi de mare 
folos pentru cauza păcii. 
Cercurile conducătoare ale 
puterilor occidentale încă nu 
vor să abordeze de pe pozițiile 
logicii problema reglementării 
pașnice cu Germania. Puterile 
occidentale răspund la propu
nerile sovietice referitoare la 
încheierea Tratatului de pace 
german prin intensificarea 
pregătirilor de război și prin 
amenințări directe.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că în Occident se duc 
multe discuții despre necesi
tatea tratativelor. în acest spi
rit, a spus Nikita Hrușciov, 
s-a pronunțat și președintele 
S.U-A., Kennedy, la conferința 
sa de presă din 30 august. 
Dacă aceasta reflectă adevă
ratele intenții ale puterilor 
occidentale, dacă ele sînt dis
puse să ducă tratative con
structive, guvernul sovietic 
salută acest lucru — a spus 
Nikita Hrușciov. Noi ne pro
nunțăm pentru tratative se
rioase, constructive, care să se 
soldeze cu încheierea unui 
tratat de pace german cu 
participarea tuturor statelor 
care au făcut parte din coa
liția antihitleristă. Vom re
greta dacă puterile occidentale

Pe gcuif

Mitingul a fost deschis de 
Nikolai Dîgai, președintele 
Comitetului Executiv al Sovie
tului din Moscova care l-a sa
lutat cordial pe Nehru în nu
mele moscoviților.

Jawaharlal Nehru a mai 
fost salutat de acad. Nikolai 
Țițin, președintele Asociației 
pentru legăturile culturale 
sovieto-indiene, de frezorul 
Konstantin Lizakov, de la 
Uzina „Dinamo“ și de studen
ta Lidia Skopțova de la Uni
versitatea din Moscova.

german"
nu vor semna împreună cu 
noi Tratatul de pace german- In 
acest caz tratatul va fi semnat 
între RDG. și acele state 
care vor dori s-o facă. Este 
imposibil să se mai amine re
glementarea pașnică, popoarele 
nu ne vor ierta noi amînări.

Odată cu încheierea Trata
tului de pace german, a ară
tat N- S. Hrușciov, va fi solu
ționată și problema Berlinului 
occidental. Se înțelege de la 
sine că nu va exista nici un 
fel de blocadă a Berlinului 
occidental. Regretăm foarte 
mult că propunerile noastre, 
inspirate de dragostea de 
pace, de a încheia Tratatul de 
pace german și de a normaliza 
condițiile în Berlinul occiden
tal, propuneri care au fost 
prezentate cu intenții bune, 
pentru a înlătura rămășițele 
celui de-al doilea război mon
dial, au fost primite de cercu
rile imperialiste cu neînțele
gere și. mai mult, au provocat 
un acces de furie.

Ținînd seama de condițiile 
existente nu am putut, firește, 
nesocoti interesele securității 
țării noastre și ale întregului 
lagăr socialist. Avînd în ve
dere amenințările directe pro
ferate la adresa Uniunii Sovie
tice, am fost puși în fața ne
cesității de a efectua experi
mentări ale armei nucleare. 
Șeful guvernului sovietic a 
arătat că propunerea guverne
lor S.U-A. și Angliei de a nu 
se efectua experiențe cu arme 
nucleare în atmosferă este o 
metodă propagandistică pentru 
înșelarea opiniei publice. Fără 
să aștepte răspunsul Uniunii 
Sovietice la această propune
re, președintele S.U.A. a ho- 
tărît ca Statele Unite să efec- 
tuieze experiențe cu arme nu
cleare-

N. S- Hrușciov a precizat că 
adevăratul sens al propuneri
lor S-U.A- și Angliei se reduce 
la a obține avantaje militare 
unilaterale față de Uniunea 
Sovietică. Printre altele, Fran
ța nu ar fi legată de nici un 
fel de restricții în ce privește 
experiențele cu arme nucleare 
pe care le efectuiază în intere
sul întregului bloc N A.T O.

Tocmai din grija pentru 
menținerea păcii pe pămînt, 
pentru viața țărilor și po
poarelor, a subliniat din nou 
N S. Hrușciov, am fost ne- 
voiți să luăm măsuri necesare 
pentru a aduce la realitate 
forțele agresive, pentru ca a- 
cestea să înțeleagă că nu-și 
vor atinge țelurile prin război.

Dacă puterile occidentale 
vor accepta propunerea Uniu
nii Sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
dacă vor adopta un sistem de 
control internațional atotcu
prinzător fără drept de veto, 
cu acces liber în toate colți- 
șoarele și cotloanele pentru ca 
nici o țară să nu poată ca fără 
știrea celorlalte state să pro

ducă arme și să acumuleze 
forțe în vederea unei agre
siuni, problema dezarmării 
generale și totale va fi solu
ționată în interesul tuturor 
popoarelor. Dar puterile occi
dentale nu propun un sistem 
propriu de control asupra de
zarmării generale și totale. 
Ele nu doresc dezarmarea și 
știu că dacă ar propune un 
sistem de control asupra de
zarmării generale și totale noi 
l-am accepta și atunci ele 
n-ar mai avea ce să facă.

Rezultatele conferinței de 
la Belgrad a șefilor statelor 
neangajate, care a luat sfîrșit 
acum cîteva zile, arată că ne
cesitatea unor acțiuni active 
în favoarea păcii se bucură 
de o înțelegere tot mai largă, 
a spus N. S. Hrușciov. în at
mosfera acestei conferințe s-a 
făcut simțită grija nobilă pen
tru soarta omenirii, dorința 
de a apăna pacea și de a pune 
capăt pentru totdeauna colo
nialismului.

Vorbitorul a arătat că dacă 
între S.U.A. și U.R.S.S. ar fi 
stabilite relații pașnice, de 
prietenie, este puțin probabil

J. NEHRU: „Tratativele ar putea netezi 
calea spre abordarea problemei urgente 
a dezarmării tetale“

Luînd cuvîntul la miting 
Jawaharlal Nehru a subliniat 
că îi face întotdeauna plăcere 
să viziteze Uniunea Sovietică. 
Aceste vizite, a arătat el, îmi 
oferă posibilitatea să urmăresc 
personal progresele pe care le 
înregistrează poporul sovietic 
în domeniul făuririi unei so
cietăți noi, precum și progre
sele științei. Nehru a adăugat 
că îl bucură foarte mult at
mosfera prietenească care 
înconjoară pe toți cei ce vi
zitează Uniunea Sovietică. •

El a spus că în cei șase ani 
care au trecut de la preceden
ta sa vizită în U.R.S.S., po
porul sovietic a obținut succe
se uimitoare în domeniul zbo
rurilor cosmice. Moscova a de
venit și mai mare, și mai fru
moasă.

Nehru a spus în continuare 
că în acest an s-au dezvoltat 
considerabil contactele și co
laborarea dintre India si 
Uniunea Sovietică, s-au extins 
mult comerțul și legăturile 
culturale. Sute de studenți in
dieni, a spus el, vin să studie
ze în U.R.S.S., în India s-au 
construit și se construiesc cu 
ajutorul Uniunii Sovietice u- 
zine mari. Specialiștii sovietici 
ne acordă în permanență a- 
jutor în acest domeniu extrem 
de important pentru noi, a 
declarat Nehru, și sînt pro
fund recunoscător guvernului 
U.R.S.S. pentru ajutorul pe 
care ni l-a dat și ni-1 dă.

Nehru a arătat că deși este 
absorbit de problemele care 
stau în fața țării sale, îl preo
cupă în permanență problema 
situației internaționale care 
în ultimul timp s-ă agravat. 
Pacea constituie o necesitate 
vitală a popoarelor, a subli
niat Nehru. în U.R.S.S., a re
marcat el, importanța menți
nerii păcii este înțeleasă chiar 
mai mult decît în orice altă 
țară. Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală, spre a se 
pune o dată pentru totdeauna 
capăt primejdiei de război.

Noi, cei din India, a spus 
Nehru, am fost întotdeauna și 
sîntem pentru pace. Dacă ar 
izbucni un război speranțele 
și planurile noastre s-ar nă
rui. îndemnăm marile puteri, 

că cineva ar putea să compli
ce atmosfera internațională. 
Este necesar să se deschidă 
calea spre asemenea relații 
prietenești sovieto-americane 
și de aceea trebuie să se în
lăture obstacolele existente în 
relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., să se obțină o coexis
tență cu adevărat pașnică, să 
se creeze condiții pentru dez
voltarea comerțului, a relații
lor culturale și a celorlalte le
gături. Spre aceasta năzuim 
iar guvernul sovietic depune 
mari eforturi pentru aceasta, 
a spus N. S. Hrușciov.

Pentru asigurarea păcii în 
întreaga lume un rol impor
tant revine prieteniei sovieto- 
indiene. Guvernul sovietic 
face totul pentru întărirea a- 
cestei prietenii spre binele po
poarelor celor două țări și în 
interesul păcii în întreaga 
lume. Guvernul sovietic și 
poporul sovietic vor face tot 
ce le va sta în putință pentru 
ca legăturile economice, știin
țifice, tehnice, culturale și de 
altă natură dintre U.R.S.S. și 
India să se întărească și să se 
dezvolte necontenit 

în mîinile cărora se află cheia 
păcii, să facă tot ce Ie stă în 
putință pentru a preîniîm- 
pina primejdia izbucnirii unui 
război.

Jawaharlal Nehru a arătat 
că a adus șefului guvernului 
sovietic N. S. Hrușciov un 
mesaj din partea participan- 
ților la Conferința de la Bel
grad a statelor neangajate. în 
mesaj este exprimată îngrijo
rarea pentru soarta păcii. 
Participanții la conferință au 
adresat și președintelui S.U.A. 
un mesaj cuprinzînd un 
îndemn la tratative. Sînt con
vins, a spus Nehru, că numai 
tratativele pot avea rezultate 
rodnice.'

Șeful guvernului indian a 
declarat că tratativele, a că
ror necesitate este astăzi atît 
de imperioasă ar putea netezi 
calea spre abordarea proble
mei urgente a dezarmării to
tale.

Uniunea Sovietică, a spus 
Nehru, este pentru pace și de
zarmare. Ea a obținut succese 
uriașe. Aceste succese — atît 
cele actuale cît și cele viitoare 
sînt succesele unei activități 
creatoare.

Nădăjduiesc mult, a decla
rat Nehru, că această mișcare 
pentru menținerea păcii, care 
se observă în Uniunea Sovie
tică de mulți ani, va continua.

★

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 sep
tembrie la Kremlin a avut 
loc o întîlnire între Nikita 
Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Republicii 
India.

Nikita Hrușciov și Jawa
harlal Nehru au continuat 
schimbul sincer de păreri în 
problemele de actualitate ale 
situației internaționale și în 
problemele extinderii și întă
ririi continue a colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și 
India.

La întîlnire au participat 
Alexei Kosighin, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., și 
alte persoane oficiale.

Politica de pace a R. D. Germane 
se bucură de aprobare și sprijin

— Ședința Consiliului de Stat al R.D.G. —
BERLIN 8 (Agerpres). — La 

7 septembrie a avut loc o șe
dință a Consiliului de Stat al 
R.D.G. în comunicatul trans
mis de agenția A.D.N. se 
spune că la această ședință 
au fost ascultate rapoartele 
ambasadorilor speciali care, 
din însărcinarea președintelui 
Consiliului de Stat, Walter 
Ulbricht, au fost într-un șir 
de țări și au discutat cu per
sonalități din conducerea de 
stat a acestor țări probleme 
ale asigurării păcii în Germa
nia, încheierii Tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și transformării Berli
nului occidental în oraș demi
litarizat, neutru și liber. Ra
portorii au subliniat în una
nimitate că personalitățile din 
conducerea statelor pe care 
le-au vizitat manifestă un viu 
interes și o mare înțelegere 
pentru propunerile R.D.G. în 
legătură cu reglementarea 
pașnică în Germania. Politica 
consecventă de pace a R.D.G. 
a fost pretutindeni aprobată 
și sprijinită.

în comunicat se subliniază 
că Ia multe personalități din

„DemorashaW1
a’@ trupelor put

la granița cu Berlinul de vest
BERLINUL OCCIDENTAL 

8 (Agerpres). - Trupele de 
ocupație ale puterilor occi
dentale organizează la grani
ța care desparte Berlinul oc
cidental de celelalte sectoare 
„demonstrații" provocatoare. 
Pe Friedrichstrasse si Koch- 
strasse circulă aproape zil
nic tancuri și mașini blin
date americane. La 7 septem
brie americanii au adus pînă 
la graniță două jeepuri pe 
care erau instalate mitraliere 
și un aruncător de mine cu 
țevile îndreptate asupra sec
torului democrat. De regulă, 
aceste acțiuni demonstrative 
ale trupelor de ocupație ame
ricane sînt filmate de repor
teri cinematografici și de fo
toreporteri, iar apoi unele 
secvențe ale filmului sînt pu
blicate în presă sau rulează 
pe ecranele cinematografelor. 
Acțiunile trupelor de ocupa

Trupele de ocupație ale puterilor occidentale se dedau la tot felul de acțiuni provocatoare pentru 
a întreține o atmosferă încorda fă în Berlinul occidental, lmagi nea de mai sus este edificatoare 
în această privință. Trupe smeri cane exercită o temă de luptă în vederea unui „asalt" împotriva 

unui „inamic" format din... mili tari americani îmbrăcați în civil

conducerea vieții de stat și 
politice s-a întărit conștiința 
faptului că înarmarea atomică 
a militarismului agresiv al 
Germaniei occidentale repre
zintă un pericol mortal pen
tru pace și că încheierea Tra
tatului de pace german nu 
suferă amînare. Aprecierea 
realistă a situației din Ger
mania a contribuit la înțele
gerea cu care au fost primite 
informațiile referitoare la 
măsurile R.D.G. pentru apă
rarea frontierelor sale.

La ședință a luat cuvîntul 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., W. Ulbricht. 
El s-a ocupat de problemele 
luptei pentru încheierea Tra
tatului de pace și pentru 
transformarea Berlinului occi
dental în oraș liber, demilita
rizat. El a mulțumit ambasa
dorilor speciali pentru înde
plinirea cu succes a misiunii 
ce le-a fost încredințată și a 
declarat că aceasta a contri
buit la dezvoltarea continuă 
a relațiilor pe linie de stat cu 
țările neangajate și la spori
rea prestigiului internațional 
al R.D.G.

provocatoare 
arilor occidentale

ție sînt prezentate populației 
drept o dovadă a hotărîrii a- 
mericanilor de a apăra „li
bertatea populației Berlinului 
occidental".

După exemplul ocupanților 
din Berlinul occidental și-au 
intensificat activitatea și gru
purile de huligani fasciști. 
Au fost organizate provocări 
împotriva militarilor din ar
mata populară și a membri
lor poliției populare care stau 
de pază la granița cu Berli
nul occidental, și anume la 
Neukoln și Wedding.

Atacurile asupra trenurilor 
căii ferate urbane nu înce
tează. Bande de huligani din 
Berlinul occidental au barat 
cu plăci de beton linia în- 
tr-unul din sectoarele căii fe
rate urbane pentru a provoca 
o deraiere, șț au bombardat 
cu pietre vagoanele.

„înaintăm împreună 
spre viitorul strălucit"
Presa din R. P. Ungară despre vizita

delegației de partid și guvernamentale
a R. P.

BUDAPESTA 8 (Agerpres)— 
Ziarele din R.P. Ungară acordă 
în continuare atenție deose
bită vizitei pe care a făcut-o 
în R. P. Ungară delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne. Pe primele 
pagini presa de azi rela
tează despre solemnitatea 
semnării documentelor și 
festivitatea de rămas bun 
de la Gara de Vest, cuvin- 
țările rostite de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Jănos Kâdâr la mitingul din 
fața gării, trecerea trenului 
special prin Szolnok și punc
tul de frontieră Ldkoshâza-

Ziarul .,Nepszabadsag“ or
ganul central al P-M.S-U., pu
blică un articol de fond inti-

Vizita acad. prof.
BERLIN 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Academiei Germane de 
Știin|e din Berlin, prof. dr. Wer
ner Hartke, a oferit un dineu în 
cinstea acad. prof. Athanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro-

Acfiuni energice pentru anularea 
modificării constituției în Brazilia

BRASILIA 8 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că Partidul social-demo
crat, principalul partid poli
tic din Brazilia, a desemnat 
pe Tancredo Neves, fost mi
nistru de Justiție sub pre
ședinții Varga și Kubitschek, 
drept candidat la postul de 
prim-ministru al noului gu
vern pe care președintele 
Joao Goulart urmează să-l 
prezinte sesiunii comune a 
Congresului, național. Neves a 
și început consultările pen
tru formarea guvernului.

Președintele Goulart a în
ceput o acțiune energică pen
tru a obține anularea modifi
cării constituției, făcută sub 
presiunea cercurilor militare. 
El a prezentat tribunalului su
prem cererea de a anula a- 
mendamentul adus constitu
ției și a cerut Congresului or--- . -- •-- ------- .

Romîne
tulat „înaintăm împreună spre 
viitorul strălucit".

După ce se referă la 
legăturile trainice dintre 
popoarele romîn și un
gar, ziarul scrie, printre 
altele: „Prietenia frățească 
dintre poporul ungar și 
poporul romîn, care s-a întă
rit și mai mult în urma vizitei 
delegației de partid și guver
namentale condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
este o parte integrantă impor
tantă a unității ideologice, po
litice și economice a lagărului 
socialist1'.

Articolul subliniază unita
tea de vederi între cele două 
state în toate problemele in- 
ternaționale.

A. Joja la Berlin
mine, cu prilejul vizitei sale în 
Berlin.

Acad. prof. Athanase Joja a 
vizitat institute și centre științi
fice de la Adlershoff și seefia 
de filozofie a Academiei Germa
nă de Științe.

ganizarea cît mai grabnică a 
unui plebiscit pentru ca po
porul brazilian să-și spună 
cuvîntul în această chestiune,

Agenția Prensa Latina rela
tează că studenții din Sao 
Paulo au difuzat un manifest 
împotriva modificărilor adu
se constituției într-un moment 
cînd Brazilia era amenința
tă de o lovitură de stat ■'*' - 
litară.

★

La 7 septembrie poporul 
brazilian a sărbătorit ziua in
dependenței Braziliei — săr
bătoare națională a acestei 
țări. In urmă cu 139 de ani 
el a scăpat de jugul colonia
list al Portugaliei, pe care-l 
indurase timp de 300 de ani. 
și a proclamat independența 
patriei sale. Brazilienii mar
chează această dată istorică 
prin biruirea recentei crize 
politice serioase.

Declarația 0. I. Z.
PRAGA 8 (Agerpres). - 
Cu prilejul zilei de 8 sep

tembrie, Ziua solidarității 
internaționale a ziariștilor, 
Organizația Internațională a 
Ziariștilor a dat publicității o 
declarație în care îi cheamă 
pe ziariștii din întreaga lume 
să lupte împotriva imperia
lismului și a spiritului re
vanșard.

Ziua de 8 septembrie, se 
spune în declarație, zi în 
care in urmă cu 18 ani, na
ziștii l-au asasinat pe ziaris
tul ceh Julius Fucik, a fost 
aleasă ca simbol al împotri
virii eroice față de barbaria 
nazistă.

Popoarele trebuie să-și as- 
cută vigilența față de ame
nințările de război printr-o 
largă campanie de informare 
obiectivă și prin demascarea 
celor care instigă la cursa 
înarmărilor, se spune in în
cheierea declarației.

HELSINKI. — La 7 septem
brie Legația R. P. Rcmîne Ia 
Helsinki a oferit un cocteil 
cu prilejul prezenței în capi
tala Finlandei a delegației 
Fngviștîlor romîni alcătuită 
din acad. Al. Rosetti, acad. 
E. Petrovici, și A. Avram — 
cercetător științific care parti
cipă la lucrările celui de-al
IV-Iea  Congres internațional 
de fonetică. Au luat parte 
lingviști finlandezi și străini, 
delegați la congres.

ROMA. — Editura „Editori 
Riuniti" a publicat în broșură 
Proiectul de Program al 
P C U.S. Broșura se bucură de 
o mare cerere în rîndul tutu
ror păturilor populației.

LEIPZIG. — în Sala Con
greselor din Leipzig a avut 
Ioc la 7 septembrie în fața a 
1500 de spectatori spectacolul 
de adio al Ansamblului C.C.S., 
care a întreprins un turneu 
de trei săptămîni în R.D. Ger
mană.

Spectacolul prezentat la 
Leipzig, ca și întregul turneu, 
s-a bucurat de un mare 
succes.

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, la 8 septembrie a pă
răsit Moscova plecînd la 
Phenian pentru a participa 
la cel de-al IV-lea Con
gres al acestui partid dele
gația P.C.U.S. condusă de 
Frol Kozlov, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

ISTANBUL - Un număr 
de 24 muncitori de la fabrica 
de sticlă din Istanbul — în 
majoritatea lor în virstă 
de 13—17 ani — au or
ganizat o demonstrație de pro
test împotriva samavolniciei 
patronilor care nu le plătesc 
cu regularitate salariile și îm
potriva condițiilor grele de 
muncă. în timp ce defilau pe 
străzi, demonstranții au fost 
incercuiți de poliție și arestați.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 sep
tembrie ziarul „Pravda" a pu
blicat pe o pagină și jumăta
te un articol consacrat celui 
de-al doilea zbor al omului 
sovietic în spațiul cosmic.

„Pravda" citează amănunte 
ale construcției navei cosmi
ce „Vostok-2“. Aceasta se com
pune din cabina pilotului, 
compartimentul pentru apa
rate și compartimentul cu in
stalația de propulsie și frîna- 
re. Suprafața exterioară a ca
binei pilotului este acoperită 
cu un strat de protecție ter
mică, care o ferește de efec
tul temperaturilor înalte în 
cursul coborîrii în păturile 
dense ale atmosferei.

Mantaua cabinei este pre
văzută cu trei luminatoare și 
două trape care se deschid 
repede. Luminatoarele sînt 
protejate cu sticle refractare 
care permit cosmonautului să 
efectueze observații atît în 
cursul zborului pe orbită, cît 
și pe porțiunea de . coborîre. 
Luminatoarele sînt prevăzute 
cu jaluzele cu dispozitive de 
acționare care permit închide
rea acestora în caz de nece
sitate.

In cabina navei este ampla
sat aparatajul sistemelor de 
asigurare a desfășurării pro
ceselor vitale, de comandă, 
camerele de televiziune pen
tru observarea cosmonautului 
în cursul zborului.

„Pravda" relatează că foto
liul special al cosmonautului 
reprezintă un complex de sis
teme și dispozitive care îi a- 
sigură posibilitatea rămînerii 
in cabină timp îndelungat, 
precum și, în caz de nevoie, 
a desprinderii în siguranță de 
navă și coborîrii pe Pămint.

în fotoliul cosmonautului 
sînt amplasate posturile de ra- 
diorecepție-emisie, rezerva de 
alimente și obiecte de primă 
necesitate. După cum sublinia
ză ziarul. în cazul aterizării 
cosmonautului separat de na-

In Cosmos omul își poate menține 
deplina capacitate de muncă

vă, sistemul de parașutaj al 
fotoliului asigură coborîrea 
lui stabilizată și lină pe Pă
mînt sau pe apă. Fotoliul este 
înzestrat cu o ambarcațiune I 
care se umflă și care se des
fășoară în mod automat în 
momentul amerizării. în afară 
de aceasta, costumul de sca
fandru al cosmonautului este 
capabil ca, prin el însuși, să-1 
mențină pe apă în stare cul
cată pe spate.

în caz de necesitate, subli
niază articolul, cosmonautul 
poate interveni în funcționa
rea automaticii, micșorind sau 
mărind temperatura aerului, 
modificind umiditatea și com
poziția gazoasă. Nava „Vos- 
tok-2" a fost dotată cu o nouă 
instalație de regenerare, care 
se deosebește de instalația si
milară de pe nava „Vostok-1“ 
prin compoziția blocurilor, a 
reactivilor chimici și care este 
mai perfecționată.

Ziarul scrie că hrana cosmo
nautului, introdusă în tuburi 
speciale, se compune din 
sucuri, ciocolată, pateuri etc., 
iar apa aflată într-un butoiaș 
special, era băută de cosmo
naut cu ajutorul unui furtun 
și unui muștiuc.

După ce subliniază că zbo
rul navei „Vostok-2“ era pla
nificat pe 17 perioade de re
voluție în jurul Pămîntului, 
„Pravda" arată că construcția 
și echiparea ei permiteau să 
se efectueze și un zbor de du
rată mai lungă.

Pentru asigurarea unei înalte 
siguranțe a telecomunicațiilor 
pe bordul navei a fost insta
lat aparatajul pentru trei linii 

radiotelefonice bilaterale de 
telecomunicații : două linii pe 
unde scurte și o linie pe unde 
ultrascurte. Legăturile pe unde 
scurte permiteau cosmonautu
lui ca la orice oră din zi și 
noapte să mențină legături la 
distanțe mari — inclusiv pînă 
la zona opusă de pe suprafa
ța globului pămîntesc, iar le
găturile pe unde ultrascurte 
asigurau radiocomunicații de 
bună calitate cu Pămîntul în 
cursul zborului deasupra te
ritoriului U.R.S.S.

Aparatajul de telecomunica

Un amplu articol publicat în ziarul 
„Pravda“, cu privire la cel de-al doilea 

zbor al omului în Cosmos

ții instalat la bord cuprindea 
de asemenea, un magnetofon 
de bord și un receptor cu 
bandă largă.

„Pravda" arată că pe Pă
mînt. pentru stabilirea legătu
rilor cu nava cosmică, era 
utilizată o rețea specială de 
puncte terestre de radiocomu- 
nicație pe unde ultrascurte și 
scurte.

Ocupîndu-se de mijloacele 
de asigurare a condițiilor de 
viață la bordul navei, ..Prav
da" scrie :

Pentru menținerea principa
lilor parametri ai microclimei 
din cabină la un nivel apro
piat de cel normal, la bordul 
navei „Vostok-2“ era folosit 
un sistem de regenerare a ae
rului care asigură, pe de o 

parte, absorbirea bioxidului 
de carbon și a umidității de
gajate de om, iar pe de altă 
parte, degajarea unei ' anumi
te cantități de oxigen, nece
sară respirației.

Regimul termic necesar în 
cabina navei cosmice era 
menținut cu ajutorul unui sis
tem automat special de regla
re termică.

„Pravda" menționează că 
cosmonautul avea posibilita
tea de a stabili în mod de 
sine stătător temperatura ae
rului în cabina navei în limi

tele plus 10 — plus 25 grade 
C, care ulterior era menținută 
în mod automat.

După cum subliniază „Prav
da", zborurile celor doi cos- 
monauți sovietici au fost pre
cedate de o pregătire minu
țioasă care punea, printre al
tele, sarcina de a se studia 
particularitățile fiziologice ale 
stării de imponderabilitate.

Un pas esențial înainte în 
domeniul studierii impondera
bilității l-au constituit expe
riențele la bordul unor avioa
ne. în cursul zborului unui 
avion rapid, forța centrifugă, 
care se dezvoltă pe parabolă, 
echilibrează forța de greutate, 
în aceste condiții poate fi ob
ținută starea de imponderabi

litate timp de 40—50 secun
de;

Următoarea etapă a studie
rii influenței imponderabilită
ții au constituit-o zborurile la 
bordul sateliților ale unor 
șoareci, șobolani, clini. Rezul
tatele pozitive ale acestor ex
periențe au permis să se des
prindă concluzia că imponde
rabilitatea care durează 24 de 
ore nu va fi periculoasă pen
tru viața și sănătatea omului.

„Pravda" arată că vastul 
program de experiențe biolo
gice, înfăptuit cu ajutorul na
velor cosmice sateliți, lansate 
înaintea zborurilor lui Iuri 
Gagarin și Gherman Titov, a 
permis să se ajungă la con
cluzia că din punct de vedere 
radiologie zborul omului este 
neprimejdios pentru sănătatea 
lui.

în perioada premergătoare 
lansării navei „Vostok-2", pre
cum și în tot cursul zborului, 
activitatea solară s-a menți
nut în limite normale. Inten
sitatea radiației cosmice în 
stratosfera, măsurată cu aju
torul baloanelbr-sondă, a fost, 
de asemenea, tot timpul nor
mală. Sub raport radiologie, 
subliniază ziarul, zborul lui 
Titov a decurs în condiții fa
vorabile.

Rezultatul principal și cel 
mai important al zborului lui 
Gherman Titov pe bordul na
vei „Vostok-2" este că a fost 
dovedită menținerea deplină 
a capacității de muncă a o- 
mului în tot cursul zborului 

de 25 de ore în Cosmos, de
clară ziarul „Pravda". El a- 
daugă că examenul medical 
efectuat după zbor nu a vă
dit abateri în starea sănătății 
cosmonautului.

Relatînd despre modul în 
care s-a desfășurat zborul, 
ziarul arată că, potrivit date
lor subiective și obiective, atît 
în cazul lui Iuri Gagarin, cît 
și în cel al lui Gherman Titov, 
porțiunea activă de zbor pînă 
la plasarea pe orbită nu a a- 
vut vreo urmare neplăcută.

Modificările observate (prin
tre altele mărirea pulsului 
pînă la 118—134 bătăi pe mi
nut) nu au depășit limitele 
constatate la Gherman Titov 
în cursul antrenamentelor.

„Pravda" scrie că, conform 
concluziei lui Titov, dispoziti
vul de comandă manuală a 
navei permite să se execute 
integral toate manevrele nece
sare, aparatajul de comandă 
a funcționat cu precizie, fără 
vreo abatere.

Rămînerea timp îndelungat 
a lui Gherman Titov în con
dițiile imponderabilității a 
decurs bine și nu a provocat 
tulburări patologice. S-au în
registrat numai anumite mo
dificări în aparatul vestibu
lar. care nu au avut repercu
siuni asupra capacității de 
muncă a cosmonautului. Zia
rul scrie că este necesar ca 
în cursul următoarelor cerce
tări să se lămurească dacă re
acțiile observate de cosmo
naut în aparatul vestibular 
constituie urmarea unei sen
sibilități individuale sporite 
sau aceste reacții se vor ob
serva cu regularitate la cos
monaut în condițiile impon
derabilității.

în ultimul caz, arată ziarul, 
se poate ivi necesitatea de a 
se crea la bordul navei o 
greutate artificială, ceea ce 
poate fi realizat cu mijloace 
tehnice speciale.

LONDRA:
Reprimarea 

unor manifestații 
de protest

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Puternicele manifestații de 
protest ale oamenilor muncii 
din Londra împotriva hotărî
rii guvernului Statelor Unite 
de a relua experiențele nu
cleare au fost reprimate, după 
cum se știe, de către autorită
țile britanice care au operat 
numeroase arestări în rîndul 
demonstranților. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
cele peste 120 de persoane a- 
restate și deferite justiției sub 
pretextul că „au refuzat să 
circule" au fost condamnate 
la amendă. Protestul lor ve
hement s-a făcut auzit chiar 
și în fața instanței. Iată ce-a 
declarat o femeie din rîndul 
celor arestați : „Sînt mamă a 
doi copii mici și nu vreau ca 
un război nuclear să distrugă 
tot ce am mai scump pe 
lume".

S.II.A. intensifică 
uneltirile împotriva 

Laosului
HANOI. — Punînd la cale 

planuri de exterminare a tru
pelor patriciilor laoțieni, sta
ționate de-a lungul fluviului 
Mekong și a autostrăzii nr- 
13, gruparea din Savaunaket 
a concentrat zeci de batalioane 
de trupe regulate și sute de 
companii de parașutiști pen
tru desfășurarea unei activi
tăți diversioniste, a declarat, 
după cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații. K 
Sifandon, purtătorul de cuvînt 
al înaltului Comandament al 
forțelor armate Neo Lao Hak- 
sat

Purtătorul de cuvînt a subli
niat, îndeosebi, intensificarea 
intervenției armate împotriva 
Laosului din partea S.U.A. și 
a sateliților lor din Tailanda 
și din Vietnamul de sud
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